
Рішення 
1 пленарного засідання 
8 сесії VIII скликання 

 
253. Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із 

землеустрою, проєктів землеустрою щодо відведення на земельні ділянки, 

призначені для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 
254. Про надання дозволу на розроблення детального плану території. 
255. Про перелік земельних ділянок комунальної власності, які підлягають 

продажу на земельних торгах у 2021 році. 
256. Про відмову та надання дозволів на розроблення проєктів відведення 

земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського 

господарства та індивідуального садівництва. 
257. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту відведення земельної 

ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства. 
258. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. 
259. Про внесення змін в рішення сесій Перечинської міської ради. 
260. Про затвердження технічних документацій із землеустрою, проєктів 

відведення земельних ділянок, призначених для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, та 

передачу земельних ділянок у власність. 
261. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування. 
262. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення. 
263. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок. 
264. Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок, призначених для 

ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва 

та передачу у власність земельних ділянок. 
265. Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок, призначених для 

будівництва індивідуального гаражу та передачу у власність земельних 

ділянок. 
266. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, які призначені для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
267. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 
268. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 

постійне користування. 
269. Про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, надання 

дозволу на продаж. 



270. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку вартості земельної 

ділянки площею 0,4231га за кадастровим номером 2123210100:01:004:0333. 
271. Про внесення змін в рішення № 302 від 06.04.2017 року  Про припинення 

діяльності комунального підприємства Перечинської міської ради 

«Будівельник» шляхом ліквідації. 
272. Про внесення змін до персонального складу узгоджувальної комісії 

Перечинської міської ради. 
273. Про затвердження звітів про оцінку майна комунальної власності. 
274. Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, що 

пропонуються для відчуження, нових об’єктів та приватизації комунального 

майна. 
275. Про припинення права оперативного управління комунального майна. 
276. Про намір передачі комунального майна в оренду та затвердження 

оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні. 
277. Про створення комісії, передачу майна та затвердження актів прийому - 

передачі майна з балансу КНП «Перечинський ЦПМСД» на баланс 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 
278. Про затвердження актів прийому-передачі. 
279.  Про надання в користування службових приміщень Перечинської міської 

ради.  
280. Про затвердження протоколу земельних торгів №1. 
281. Про внесення змін до цільових програм з питань розвитку місцевого 

самоврядування на 2021-2023 роки. 
282. Про взяття  в оренду частини приміщення 
283. Про прогноз бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
284. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №74 «Про 

бюджет міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами від 11 

лютого, 08 квітня, 29 квітня, 20 травня,  14 червня, 6 липня 2021 року). 
285. Про передачу в оперативне управління рухомого майна, що знаходиться за 

адресою м.Перечин, вул.Ломоносова,1. 
 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 253  
         м.Перечин 
   
Про надання дозволів на розроблення  
технічних документацій із землеустрою,  
проєктів землеустрою щодо відведення 
на земельні ділянки, призначені для  
будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд 
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати Худа Тетяні Володимирівні, жит. с. Зарічево, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,1641 га, яка розташована в с. 

Зарічево, вул. Духновича, 25. 
2. Надати Тинта Михайлу Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Горького, 13. 
3. Надати Кошута Івану Васильовичу, жит. с. Зарічево, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель та споруд, площею 0,24 га, яка розташована в с. 

Зарічево, вул. Ю.Бращайка, 6. 
4. Надати Кирик Марині Михайлівні, жит. с. Ворочево, пров. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,12 га, яка розташована в с. 

Ворочово, пров. Підгірний, 4. 
5. Надати Юзьо Ользі Василівні, жит. с. Ворочево, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована в с. 

Ворочово, вул. Підгірна, 48. 
6. Надати Гутич Ользі Йосипівні, жит. с. Ворочево, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,16 га, яка розташована в с. 

Ворочово, вул. Підгірна, 50. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 254  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території 
 
       Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати Виконавчому комітету Перечинської міської ради Закарпатської 

області дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки, 

яка розташована в м. Перечин, урочище «Підвисочанське» для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. 
1.1. Визначити: 

1.1.1.  Замовником розроблення детального плану території – Перечинську 

міську раду. 
1.2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради згідно чинного 

законодавства визначити ліцензовану проектну організацію – розробника 

детального плану території для укладення відповідного договору та 

забезпечити проведення громадських слухань детального плану території. 
2. Надати Джалагонія Темуру Раміновичу, жит. м. Ужгород, вул. ***********, 

*** дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки, яка  

розташована за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників, 10 для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі. 
2.1. Визначити: 

2.1.1. Замовником розроблення детального плану території – Перечинську 

міську раду Закарпатської області. 
2.1.2.  Відповідальною за розроблення та фінансування детального плану 

території – Джалагонія Темура Раміновича. 
2.1.3. Джалагонія Темуру Раміновичу згідно чинного законодавства 

визначити ліцензовану проектну організацію – розробника 

детального плану території для укладення відповідного договору, 

сприяти в організації проведення громадських слухань детального 

плану території. 

Dell
Текстовое поле
Внесено змінирішенням №357від 28.10.2021р.

Dell
Зачеркивание

Dell
Текстовое поле
Внесено змінирішенням №357від 28.10.2021р.



2.2. Перечинській міській раді забезпечити проведення громадських слухань 

детального плану території. 
2.3. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Перечинську міську 

раду. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 255  
         м.Перечин 
 
Про перелік земельних ділянок 
комунальної власності, які підлягають 
продажу на земельних торгах у 2021 році 
 

З метою виконання завдань по наповненню бюджету,  відповідно до 

статтей 12, 122, 134-139 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки 

постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, міська 

рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік земельних ділянок комунальної власності, які 

підлягають продажу на земельних торгах у 2021році згідно додатка. 
2. Перечинській міській раді здійснити дії щодо проведення земельних 

торгів. 
3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки на земельні ділянки, 
які визначені для продажу на земельних торгах у 2021 році. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 

Міський голова                                                    Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1 
до рішення 

Перечинської міської ради  
від 29 липня 2021 року № 255 

 
                                                                                                     

№ 

п\п 
Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Площа, 

га 
Кадастровий номер Цільове 

призначення 
Умови 

продажу 

1. с. Сімер, 

урочище 

«Вусяниця» 

1,9000 2123283601:01:001:0061 03.08 – для будівництва 

та обслуговування 

об’єктів туристичної 

інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування для 

комерційної діяльності 

власність 

2. с. Сімер, 

урочище 

«Вусяниця» 

1,9000 2123283601:01:001:0062 03.08 – для будівництва 

та обслуговування 

об’єктів туристичної 

інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування для 

комерційної діяльності 

власність 

3. м.Перечин 1,4485 2123210100:02:001:0003 Землі 

сільськогосподарсько-
го призначення - 01 

оренда 

4. с.Сімер 0,5923 2123283600:03:004:0002 Землі 

сільськогосподарсько-
го призначення - 01 

оренда 

5. с.Сімер 0,3255 2123283600:03:005:0002 Землі 

сільськогосподарсько-
го призначення - 01 

оренда 

6. с.Сімер 4,4673 2123283600:03:004:0001 Землі 

сільськогосподарсько-
го призначення - 01 

оренда 
 

7. с.Зарічево 6,8870 2123281500:02:012:0003 Землі 

сільськогосподарсько-
го призначення - 01 

оренда 
 

8 с.Зарічево 2,4619 2123281500:02:011:0004 Землі 

сільськогосподарсько-
го призначення - 01 

оренда 
 

9. с.Сімер 2,0000 2123283600:02:004:0005 01.02. –для ведення 

фермерського 

господарства 

оренда 
 

 
 

 
Секретар міської ради                                                     Галина ГАЄВСЬКА 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 256  
         м.Перечин 
 
Про відмову та надання дозволів  
на розроблення проєктів відведення  
земельних ділянок, призначених для  
ведення особистого селянського господарства  
та індивідуального садівництва  
  
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення 

особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте 

селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати Алтуховій Ірен Станіславівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, 
***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,07 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 156. 
2. Надати Ходаничу Віктору Федоровичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,24 га, яка розташована в м. Перечин, вул. М.Кулі, 

22. 
3. Надати Лесьо Івану Івановичу, жит. м. Зарічево, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,05 га, яка розташована в с. Зарічево. 
4. Надати Лабяк Жанні Ярославівні, жит. м. Зарічево, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,12 га, 

яка розташована в с. Зарічево, вул. Перемоги. 
5. Надати Манзич Марині Михайлівні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,0682 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище «Лащик». 
6. Надати Манзичу Василю Васильовичу, жит. с. Сімерки, вул. ***********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,0567 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище 

«Лащик». 
7. Надати Кирлик Марії Миколаївні, жит. м. Ужгород, вул. ***********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,1990 га, яка розташована в с. Сімерки, урочище «Грунколов». 
8. Відмовити Готра Марії Василівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,20 га, яка розташована в м. Перечин, 

вул. Чкалова, урочище «Поляна» у зв’язку з невідповідністю генеральному 

плану м. Перечин. 

9. Надати Ганич Варварі Василівні, жит. м. Ужгород, пров. ***********, ***, 
дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,0648 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Сонячна. 
10. Відмовити Беца Тарасу Борисовичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, 

***, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва, 

орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована в м. Перечин, урочище 

«Підвисочанське» у зв’язку з тим, що по даній земельній ділянці буде 

розроблятися детальний план території щодо виділення земельних ділянок 

для житлового будівництва. 
11. Надати Лакатошу Василю Васильовичу, жит. с. Зарічево, вул. ***********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,42 га, яка розташована в с. Зарічево,  

урочище «Голиця». 
12. Відкласти заяву Свида Юрія Юрійовича, жит. с. Сімерки, вул. ***********, 

***, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,04 га, яка розташована в с. Сімерки, 



вул. Центральна, 43 до виготовлення ДП «Перечинський лісгосп» технічної 

документації із землеустрою на земельну ділянку, яка згідно Державного 

акту належить їм на праві постійного користування. 
13. Відкласти заяву Свида Мар’яні Василівні, жит. с. Сімерки, вул. 

***********, ***, про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,10 га, яка розташована в с. 

Сімерки, вул. Центральна, 43 до виготовлення ДП «Перечинський лісгосп» 

технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, яка згідно 

Державного акту належить їм на праві постійного користування. 
14. Надати Мараморощаку Едуарду Івановичу, жит. м. Ужгород, вул. 

***********, ***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,05 га, яка розташована в с. Сімерки, 

урочище «Лащик». 
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
  
 

Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 257  
         м.Перечин 
 
Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проєкту відведення  
земельної ділянки, призначеної для  
ведення особистого селянського господарства  
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення 

особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте 

селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити Кирлику Владиславу Васильовичу, жит. с. Сімерки, вул. 

***********, ***, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

2123210100:02:001:0003 у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 1,4485 га, яка розташована за межами населеного 

пункту м. Перечин, контур 569 у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

включена до списку земельних ділянок, які будуть виноситися на земельні 

торги. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

  
Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 258  
         м.Перечин 
  

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва  
індивідуальних гаражів 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

будівництва індивідуального гаражу та додані до заяв відповідні технічні 

матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, 

на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Відмовити Поляку Валентину Сергійовичу, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу, площею 0,01, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Горького, б/н у зв’язку з невідповідністю генеральному плану 

м. Перечин, а саме відповідно до схеми зонування території м. Перечин дана 

земельна ділянка відноситься до рекреаційних зон озеленених територій 

загального користування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 259  
         м.Перечин 
 
Про внесення змін в рішення  
сесій Перечинської міської ради 
 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та 

юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в рішення № 212 від 14.06.2021 року 2 пленарного засідання 7 

сесії VIIІ скликання п. 3 «Про надання дозволів на розроблення технічних 

документацій із землеустрою, проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд», виклавши його в наступній редакції: 
  «Надати Весельському Євгену Івановичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, 
***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,0596 га, яка розташована за 

адресою: м. Перечин, вул. Борканюка, 11/1». 
2. Внести зміни в рішення № 212 від 14.06.2021 року 2 пленарного засідання 7 

сесії VIIІ скликання п. 4 «Про надання дозволів на розроблення технічних 

документацій із землеустрою, проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд», виклавши його в наступній редакції: 
  «Надати Штефанець Ганні Василівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, *** 
та Штефанець Сергію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, площею 0,0435 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, 

вул. Борканюка, 14/1». 
3. Внести зміни в рішення № 142 від 08.04.2021 року 1 пленарного засідання 6 

сесії VIIІ скликання п. 2 «Про відмову та надання дозволів на розроблення 



проєктів відведення земельних ділянок, призначених для ведення особистого 

селянського господарства та індивідуального садівництва», виклавши його в 

наступній редакції: 
  «Надати Іванчо Марії Федорівні, жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва, площею 0,06 га, яка розташована за 

адресою: с. Сімер, вул. Зарічна, 43 (навпроти будинку)». 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 260  
         м.Перечин 
  
Про затвердження технічних документацій 
із землеустрою, проєктів відведення 
земельних ділянок, призначених для будівництва 
та обслуговування житлових будинків,  
господарських будівель і споруд,  
та передачу земельних ділянок у власність  
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 40 

глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 
126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Йолич Вірі Василівні, жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості)  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2208 га, яка розташована за адресою: с. 

Сімер, вул. Л.Українки, 8:  
1.1. Передати безоплатно у приватну власність Йолич Вірі 

Василівні, жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123283600:01:002:0081 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2208 га, яка розташована за адресою: 

с. Сімер, вул. Л.Українки, 8. 



2. Затвердити Білець Наталії Франівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0472 га, яка розташована за адресою: 

м.Перечин, вул. Ужгородська (Жовтнева), 23:  
2.1.  Передати безоплатно у приватну власність Білець Наталії 

Франівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну ділянку 

з кадастровим номером 2123210100:01:006:0314 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0472 га, яка розташована за 

адресою: м.Перечин, вул. Ужгородська (Жовтнева), 23. 
3. Затвердити Пастеляк Іванні Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, 
вул. Толстого, 50:  

3.1.  Передати безоплатно у приватну власність Пастеляк Іванні 

Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:003:0410 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка 

розташована за адресою: м.Перечин, вул. Толстого, 50. 
4. Затвердити Магада Мирославу Андрійовичу, жит. с. Ворочово, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості)  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1734 га, яка розташована за адресою: с. 

Ворочово, вул. Центральна, 26:  
4.1. Передати безоплатно у приватну власність Магада Мирославу 

Андрійовичу, жит. с. Ворочово, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123280500:01:002:0038 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1734 га, яка 

розташована за адресою: с. Ворочово, вул. Центральна, 26. 
5. Затвердити Слюсаренко Магдалині Йосипівні, жит. м. Ужгород, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості)  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), площею 0,1019 га, яка розташована за адресою: с. 

Ворочово, вул. Ворочівська, 14:  
5.1. Передати безоплатно у приватну власність Слюсаренко Магдалині 

Йосипівні, жит. м. Ужгород, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123280500:01:003:0022 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1019 га, яка 

розташована за адресою: с. Ворочово, вул. Ворочівська, 14. 
6. Затвердити Дьондя Василю Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості)  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0789 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Маяковського, 33:  
6.1.  Передати безоплатно у приватну власність Дьондя Василю 

Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:006:0317 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0789 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. Маяковського, 33. 
7. Затвердити Полуднєвій Тетяні Дмитрівні, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, 

вул. Суворова, 36:  
7.1.  Передати безоплатно у приватну власність Полуднєвій Тетяні 

Дмитрівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:007:0197 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. Суворова, 36. 
8. Затвердити Гутлебету Володимиру Володимировичу, жит. м. Перечин, 

вул. ***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Підвисочанська, 44:  
8.1.  Передати безоплатно у приватну власність Гутлебету Володимиру 

Володимировичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:0464 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. Підвисочанська, 44. 
9. Затвердити Кибза Людмилі Миколаївні та Кибза Михайлу Михайловичу, 

жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1833 га, яка розташована за адресою: с. 

Ворочево, вул. Центральна, 13:  
9.1.  Передати безоплатно у спільну сумісну власність Кибза Людмилі 

Миколаївні та Кибза Михайлу Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123280500:01:002:0039 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,1833 га, яка розташована за адресою: с. 

Ворочево, вул. Центральна, 13. 
10. Затвердити Лесьо Івану Івановичу, жит. с. Зарічево, вул. ***********, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в  натурі (на місцевості)  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,25 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, вул. Толстого, 15:  
10.1. Передати безоплатно у приватну власність Лесьо Івану Івановичу, 

жит. с. Зарічево, вул. ***********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123281500:03:006:0020 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,25 га, яка розташована за 

адресою: с. Зарічево, вул. Толстого, 15. 
11. Затвердити Гондорчину Михайлу Михайловичу, жит. с. Зарічево, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості)  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,25 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, 

вул. Лужок, 11:  
11.1. Передати безоплатно у приватну власність Гондорчину Михайлу 

Михайловичу, жит. с. Зарічево, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123281500:03:007:0050 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,25 га, яка 

розташована за адресою: с. Зарічево, вул. Лужок, 11. 
12. Затвердити Дімчук Ганні Василівні, жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в  натурі (на місцевості)  для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,25 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. Зарічна, 13:  
12.1. Передати безоплатно у приватну власність Дімчук Ганні Василівні, 

жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123283600:01:002:0082 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,25 га, яка розташована за 

адресою: с. Сімер, вул. Зарічна, 13. 
13. Затвердити Ходанич Катерині Олексіївні, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, яка розташована 

за адресою: м. Перечин, вул. Михайла Кулі, 22:  
13.1. Передати безоплатно у власність Ходанич Катерині Олексіївні, жит. 

м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:004:0343 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. 

Михайла Кулі, 22. 
14. Затвердити Белеканич Магдалині Михайлівні, жит. с. Сімерки, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1813 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, 

вул. Центральна, 36:  
14.1. Передати безоплатно у власність Белеканич Магдалині Михайлівні, 

жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123283500:05:003:0041 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,1813 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, вул. 

Центральна, 36. 
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



    
                                                                                      УКРАЇНА 

                                                                                      ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 1 пленарне засідання 

   8 сесії VIIІ скликання 
                                   РІШЕННЯ     

Від 29 липня 2021 року № 261 
м.Перечин 

 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
в постійне користування 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 92, 95, 96 глави 15, 

статей 116, 122, 123 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши 

письмові звернення громадян про передачу у постійне користування земельних 

ділянок, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що 

підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Державній міграційній службі України, пункту тимчасового 

розміщення біженців у Закарпатській області (код ЄДРПОУ 26465038)  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва і 

обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 0,1218 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Партизанська, 35: 
1.1. Надати у постійне користування Державній міграційній службі України, 

пункту тимчасового розміщення біженців у Закарпатській області (код 

ЄДРПОУ 26465038)   земельну ділянку з кадастровим номером 

2123210100:01:007:0209 для будівництва і обслуговування інших будівель 

громадської забудови, площею 0,1218 га, яка розташована в м. Перечин, 

вул. Партизанська, 35. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.).  

 Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



    
                                                                                      УКРАЇНА 

                                                                                      ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 1 пленарне засідання 

   8 сесії VIIІ скликання 
                                   РІШЕННЯ     

Від 29 липня 2021 року № 262 
м.Перечин 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення 
 

 З метою раціонального використання земель, відповідно до пункту 34 

частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 20, 186, та 186-1 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву Мендель Наталії Василівни, 
врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення із земель для будівництва індивідуальних гаражів  

та встановити цільове призначення – землі житлової та громадської забудови, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0054 га, розташованої за адресою: м. 

Перечин, вул. Лермонтова, кадастровий номер 2123210100:01:004:0312, яка 

перебуває у власності гр. Мендель Наталії Василівни, жит. м.Перечин, вул. 

***********, *** згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 15.06.2020 р. № 212558684. 
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 0,0054 га, 

кадастровий номер 2123210100:01:004:0312, розташованої за адресою: м. 

Перечин, вул. Лермонтова, яка перебуває у власності гр. Мендель Наталії 

Василівни, жит. м.Перечин, вул. ***********, *** та віднести вказану земельну 

ділянку до земель “02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)”. 



3. Мендель Наталії Василівні, яка змінила цільове призначення земельної 

ділянки посвідчити право власності  в установленому  законом порядку. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
 

Міський голова                                                                     Іван ПОГОРІЛЯК 
  



   
                                                                                      УКРАЇНА 

                                                                                      ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 1 пленарне засідання 
 8 сесії VIIІ скликання 

                                   РІШЕННЯ     
Від 29 липня 2021 року № 263 
м.Перечин 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 79-1, 122, 186 
Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради  з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок, загальною площею 4,0898 га (16.00 – землі запасу) кадастровий номер 

2123283500:02:011:0004, яка знаходиться за адресою: на території 

Перечинської ОТГ (Сімерківська сільська рада), контур № 324  на земельні 

ділянки площами: 
- площею 2,0000 га – кадастровий номер 2123283500:02:011:0014; 
- площею 2,0000 га – кадастровий номер 2123283500:02:011:0015; 
- площею 0,0898 га – кадастровий номер 2123283500:02:011:0016. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури та містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.).  
 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 264  
         м.Перечин 

 
Про затвердження проєктів відведення  
земельних ділянок, призначених для  
ведення особистого селянського господарства, 
індивідуального садівництва та передачу  
у власність земельних ділянок. 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 

125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва, та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Чиліпка Олені Олексіївні, жит. с. Сімер, вул. ***********, 
***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,60 га, яка розташована 

в с. Сімер, урочище «Санаторій» за межами населеного пункту на території 

Перечинської міської ради: 
1.1. Передати безоплатно у приватну  власність Чиліпка Олені Олексіївні, 

жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123283600:03:005:0003 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,60 га, яка розташована в с. Сімер, урочище 

«Санаторій» за межами населеного пункту на території Перечинської 

міської ради. 
2. Затвердити Йолич Вірі Василівні, жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3075 га, яка розташована в с. 

Сімер, урочище «Горб»: 
2.1. Передати безоплатно у приватну  власність Йолич Вірі Василівні, жит. 

с. Сімер, вул. ***********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123283600:01:002:0083 для ведення особистого селянського 



господарства, площею 0,3075 га, яка розташована в с. Сімер, урочище 

«Горб». 
3. Затвердити Зовдун Михайлу Юрійовичу, жит. м. Іршава, вул. ***********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,30 га, яка 

розташована в с. Сімер, урочище «Березини»: 
3.1. Передати безоплатно у приватну  власність Зовдун Михайлу 

Юрійовичу, жит. м. Іршава, вул. ***********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123283600:01:002:0084 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,30 га, яка розташована в с. Сімер, 

урочище «Березини». 
4. ***********, ***Передати безоплатно у приватну  власність Соханич Марії 

Василівні, жит. м. Ужгород, вул. ***********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:006:0319 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,10 га, яка розташована в м. Перечин, 

вул. Промислова.Затвердити Гутич Ользі Йосипівні, жит. с. Ворочово, вул. 

***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,20 га, 

яка розташована в с. Ворочово, урочище «Верхня Коломазка»: 
5.1 .Передати безоплатно у приватну  власність Гутич Ользі Йосипівні, 

жит. с. Ворочово, вул. ***********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123280500:01:001:0016 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,20 га, яка розташована в с. 

Ворочово, урочище «Верхня Коломазка». 
6. Затвердити Дьондя Василю Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства, площею 

0,0237 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Маяковського, 33: 
6.1. Передати безоплатно у приватну  власність Дьондя Василю 

Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:006:0318 для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0237 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Маяковського, 33. 
7. Затвердити Пересічанській Ксенії Артурівні, жит. с. Ворочово, вул. 

***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для індивідуального садівництва, площею 0,0843 га, яка 

розташована в с. Ворочово, урочище «Дуброви»: 
7.1. Передати безоплатно у приватну  власність Пересічанській Ксенії 

Артурівні, жит. с. Ворочово, вул. ***********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123280500:02:001:0103 для індивідуального 

садівництва, площею 0,0843 га, яка розташована в с. Ворочово, 

урочище «Дуброви». 
8. Затвердити Бабич Оксані Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства, площею 1,1870 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. М.Підгірянки: 



8.1. Передати безоплатно у приватну  власність Бабич Оксані Михайлівні, 

жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:001:0021 для ведення 

особистого селянського господарства, площею 1,1870 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. М.Підгірянки. 
9. Затвердити Голич Олені Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3000 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. М.Підгірянки урочище «Полігон»: 
9.1. Передати безоплатно у приватну  власність Голич Олені Михайлівні, 

жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:001:0022 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,3000 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

М.Підгірянки урочище «Полігон». 
10. Затвердити Сінєльніковій Тетяні Валентинівні, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 

га, яка розташована на території Перечинської ОТГ (Сімерківська сільська 

рада), контур № 324: 
10.1. Передати безоплатно у приватну  власність Сінєльніковій Тетяні 

Валентинівні, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну ділянку 

з кадастровим номером 2123283500:02:011:0015 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2,0000 га, яка розташована на 

території Перечинської ОТГ (Сімерківська сільська рада), контур № 324. 
11. Затвердити Сінєльнікову Олексію Леонідовичу, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 

га, яка розташована на території Перечинської ОТГ (Сімерківська сільська 

рада), контур № 324: 
11.1. Передати безоплатно у приватну  власність Сінєльнікову Олексію 

Леонідовичу, жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну ділянку 

з кадастровим номером 2123283500:02:011:0014 для ведення особистого 

селянського господарства, площею 2,0000 га, яка розташована на 

території Перечинської ОТГ (Сімерківська сільська рада), контур № 324 
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.).  

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 265  
         м.Перечин 

  
Про затвердження проєктів відведення  
земельних ділянок, призначених для  
будівництва індивідуального гаражу 
та передачу у власність земельних ділянок. 
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 

125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

будівництва індивідуальних гаражів, та додані до заяв відповідні технічні 

матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, 

на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Кучаку Юрію Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0067 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Ак. Корольова: 
1.1 Передати безоплатно у приватну власність Кучаку Юрію Юрійовичу, 

жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:002:0470 для будівництва індивідуальних 

гаражів, площею 0,0067 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ак. 

Корольова. 
2.  Затвердити Долинич Наталії Георгіївні, жит. м. Перечин, вул. 

***********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0025 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Лермонтова: 
2.1. Передати безоплатно у приватну власність Долинич Наталії Георгіївні, 

жит. м. Перечин, вул. ***********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:004:0342 для будівництва індивідуальних 



гаражів, площею 0,0025 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Лермонтова. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
         Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 266  
         м.Перечин 

 
Про затвердження технічних документацій 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок,  
які призначені для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 1, 2, 3, 5, 11 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 19, 22, 25, 
30, 55 Закону України «Про  землеустрій», ст.ст.12, 24, 25, 89, 116, 122 
Земельного  кодексу  України, п.17 розділу Х Перехідних положень, 
розглянувши  заяви  громадян, власників земельних часток 
(паїв) та  додані  документи, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 
депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Йолич Вірі Василівні, жит. с. Сімер, вул. ***********, ***, 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283600:01:001:0193, площею 1,15 га, яка розташована в с. Сімер, урочище 

«Лази»: 
1.1. Виділити в натурі (на місцевості) Йолич Вірі Василівні, жит. с. Сімер, 

вул. ***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283600:01:001:0193 у приватну власність, площею 1,15 га, яка 

розташована в с. Сімер, урочище «Лази» 



1.2. Передати у приватну власність Йолич Вірі Василівні, жит. с. Сімер, вул. 

***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283600:01:001:0193, площею 1,15 га, яка розташована в с. Сімер, 

урочище «Лази». 
2. Затвердити Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0320, площею 0,6500 га, яка розташована в м. Перечин, 

урочище «Сіготи», контур № 648, Ужгородського району Закарпатської області: 
2.1. Виділити в натурі (на місцевості) Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, 

вул. ***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0320 у приватну власність, площею 0,6500 га, яка 

розташована в м. Перечин, урочище «Сіготи», контур № 648, 

Ужгородського району Закарпатської області 
2.2. Передати у приватну власність Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. 

***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0320, площею 0,6500 га, яка розташована в м. Перечин, 

урочище «Сіготи», контур № 648, Ужгородського району Закарпатської 

області 
3. Затвердити Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283500:02:011:0012, площею 1,1056 га, яка розташована в с. Сімерки, контур 

№ 280, Ужгородського району Закарпатської області: 
3.1. Виділити в натурі (на місцевості) Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, 

вул. ***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283500:02:011:0012 у приватну власність, площею 1,1056 га, яка 

розташована в с. Сімерки, контур № 280, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
3.2. Передати у приватну власність Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. 

***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283500:02:011:0012, площею 1,1056 га, яка розташована в с. Сімерки, 

контур № 280, Ужгородського району Закарпатської області. 
4. Затвердити Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. ***********, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283500:02:011:0013, площею 0,2444 га, яка розташована в с. Сімерки, контур 

№ 280, Ужгородського району Закарпатської області: 



4.1. Виділити в натурі (на місцевості) Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, 

вул. ***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283500:02:011:0013 у приватну власність, площею 0,2444 га, яка 

розташована в с. Сімерки, контур № 280, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
4.2. Передати у приватну власність Чубар Марії Іванівні, жит. с. Сімерки, вул. 

***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123283500:02:011:0013, площею 0,2444га, яка розташована в с. Сімерки, 

контур № 280, Ужгородського району Закарпатської області. 
5. Затвердити Станко Василю Васильовичу, жит. с. Зарічево, вул. 

***********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123281500:05:003:0004, площею 1,2900 га, яка розташована в с. Зарічево, 

контур № 1592, Ужгородського району Закарпатської області: 
5.1. Виділити в натурі (на місцевості) Станко Василю Васильовичу, жит. с. 

Зарічево, вул. ***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123281500:05:003:0004 у приватну власність, площею 1,2900 га, яка 

розташована в с. Зарічево, контур № 1592, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
5.2. Передати у приватну власність Станко Василю Васильовичу, жит. с. 

Зарічево, вул. ***********, ***, земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

2123281500:05:003:0004, площею 1,2900 га, яка розташована в с. Зарічево, 

контур № 1592, Ужгородського району Закарпатської області. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова                                                          Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 267  
         м.Перечин 
  
Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки 
 
                      На підставі заяви гр. Лявинця Івана Степановича, жит. с. Сімер, вул. 

Карпатська, 208, з метою раціонального використання земель, відповідно до 

статті 79¹ Земельного кодексу України, статей 21, 22, 56 Закону України «Про 

землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного кодексу України та статтею 

19 Закону України «Про землеустрій», та врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки з кадастровим номером 2123283600:01:002:0054, площею 0,3359 га, 

цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка розташована в с. Сімер, вул. Зарічна, 1. 
2. Визначити відповідального за розроблення та фінансування технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки – Лявинця Івана 

Степановича. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

  
Міський голова     Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 268  
         м.Перечин 
 
Про затвердження технічної документації  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу у постійне користування 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави 22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у постійне користування земельних ділянок, та додані до 

заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри 

вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Пйоса Василю Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. 

***********, *** технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови, 

площею 0,1464 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужгородська згідно 

державного акту на право постійного користування землею  ІІ-ЗК № 

001296 від 23.10.1996 р. 
2. Затвердити Закарпатській обласній організації професійної спілки 

працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 

побутового обслуговування населення (код ЄДРПОУ 02658904)  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, площею 2,8500 га, 

яка розташована в м. Перечин, вул. Партизанська, 35 згідно державного 

акту на право постійного користування землею  Серія ЗК - 00800017 від 

25.01.1995р.: 
2.1 Надати у постійне користування Закарпатській обласній організації 

професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, 



місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (код 

ЄДРПОУ 02658904) земельну ділянку з кадастровим номером 

2123210100:01:007:0215 для будівництва і обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення, площею 2,8500 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Партизанська, 35. 
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 269 
м.Перечин 
 
Про затвердження експертної грошової  
оцінки земельної ділянки, надання 
дозволу на продаж 

 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста Перечин, 

керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статтями 127, 128 Земельного кодексу України, 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123283601:01:002:0035 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, площею 0,55  га, розташованої за адресою: 

Україна, Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Сімер,  вул. Будівельників, 

10 Закарпатської області. 
1.1Затвердити ціну продажу земельної ділянки з кадастровим номером 

2123283601:01:002:0035 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

площею 0,55  га, розташованої за адресою: Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський р-н, с. Сімер,  вул. Будівельників, 10 Закарпатської області. 
у сумі 488 070 грн. (чотиристо вісімдесят вісім тисяч сімдесят  гривень 00 

копійок) з розрахунку 88,74 грн. за 1 метр квадратний. 
1.2. Продати – ½ (одну другу) Рішко Сільвії  Олександрівні 02.05.2005 

року народження, реєстраційний номер платника податків  3847301966 яка діє за 

згодою матері Рішко Тетяни Мирославівни 02.11.1981 року народження, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2989100183, що 

зареєстрована в м. Перечин, вул.Толстого, 17  та ½ (одну другу) Зовдун Михайлу 
Юрійовичу, що зареєстрований в м.Іршава, вул. Севастьянова, 38,  21.11.1970 
року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2589207036, який діє від імені малолітньої доньки  Зовдун Гелени Михайлівни  

20.02.2017 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 4278500869 земельну ділянку з кадастровим номером 

2123283601:01:002:0035 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

площею 0,55  га, розташованої за адресою: Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський р-н, с.Сімер, вул.Будівельників, 10. 



1.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-
продажу земельної ділянки з кадастровим номером 2123283601:01:002:0035 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,55  га, розташованої 

за адресою: Україна, Закарпатська область, Ужгородський р-н, Закарпатська 

область, Ужгородський р-н, с.Сімер, вул.Будівельників, 10 за ціною продажу, 

затвердженою даним рішенням. 
 
2.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123210100:01:002:0457 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0250  га, розташованої за адресою: 

Україна, Закарпатська область, Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ломоносова, 

15. 
2.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки з кадастровим номером 

2123210100:01:002:0457 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

площею 0,0250  га, розташованої за адресою: Україна, Закарпатська область, 

Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ломоносова, 15 у сумі 53 745 грн. (п»ятдесят 

три тисячі сімсот сорок п»ять  гривень 00 копійок) з розрахунку 214,98 грн. за 1 

метр квадратний. 
2.2. Продати Ковачу Віталію Івановичу земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:002:0457 для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, площею 0,0250  га, розташованої за адресою: Україна, Закарпатська 

область, Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ломоносова, 15. 
2.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:002:0457 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0250  га, 

розташованої за адресою: Україна, Закарпатська область, Перечинський р-н, 

м.Перечин, вул.Ломоносова, 15  за ціною продажу, затвердженою даним 

рішенням. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 
Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 270  
         м.Перечин 
  
Про затвердження звіту про експертну грошову 
оцінку вартості земельної ділянки площею 0,4231га 
за кадастровим номером 2123210100:01:004:0333 
 

 Відповідно до статей 12, 134-139 Земельного кодексу України з 

метою продажу земельної ділянки на земельних торгах, керуючись статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 
висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки 

кадастровий номер 2123210100:01:004:0333, площею 0,4231 га, що 

розташована за адресою: м.Перечин вул. Колгоспна (М. Кулі) 

Ужгородського району Закарпатської області, Перечинська міська рада, 
категорія земель – землі рекреаційного призначення, цільове призначення 

– 07.02 – для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту: 
1.1. Затвердити вартість земельної ділянки, що намічена для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту розташованої на території 

Перечинської міської ради, за адресою: м. Перечин вул. Колгоспна (вул. 

М.Кулі) Ужгородського району Закарпатської області, площею  0,4231га 

кадастровий номер 2123210100:01:004:0333, у сумі 332 895,08 грн. (триста 

тридцять дві тисячі вісімсот дев’яносто п’ять грн. 08 коп.) (без урахування 

ПДВ), в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки – 78,68 
грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 271  
         м.Перечин 
 
Про внесення змін в рішення  
№ 302 від 06.04.2017 року  Про припинення  
діяльності комунального 
підприємства Перечинської міської ради 
«Будівельник» шляхом ліквідації 
 

З метою оптимізації управління суб’єктами господарювання комунальної 

форми власності,комплексного підходу до виконання робіт, припинення 

виробничої діяльності КП «Будівельник» у вересні 2007 року, відсутністю 

керівника підприємства, керуючись пунктом 30 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  подання 

Головного управління ДПС у Закарпатській області від 10.06.2021 року за № 

8165/6/07-16-13-07,  Перечинська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Замінити голову комісії з припинення комунального підприємства 

«Будівельник» Крижановської Любові Юріївної на Бабич Софію 

Миколаївну, згідно додатку. 
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 
 
Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток № 1 
до рішення сесії міської ради 

від 29 липня 2021 р. № 271 
  

СКЛАД 
комісії з припинення діяльності комунального підприємства 

«Будівельник» 
Голова комісії  

  
Бабич Софія 

Миколаївна-
(Ідент. код 

1746801706) 
 
Крижановська 

Любов 

Юріївна-
(Ідент. код 

2597402886) 

–завідувач господарством  
Голова  ліквідаційної комісії 
 

 
 
заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Перечинської міської 

ради»- 
Заступник голови  ліквідаційної комісії; 
 

  
       Члени комісії : 
  

 

Герич Надія Михайлівна( Ідент. 

код 
3023802048) 
 

– спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Перечинської  міської 

ради; 

Сікора 
Ростислав Зіновійович 
(Ідент. код  3179400514) 

–юрисконсульт  Перечинської  міської ради; 
  

  
  
  
  

  
  

Секретар міської ради                                       Галина ГАЄВСЬКА 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 272  
         м.Перечин 
 
Про внесення змін до персонального  
складу узгоджувальної комісії 
Перечинської міської ради 
 

З метою оперативного вирішення земельних спорів, керуючись ст.ст. 26, 

33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

кодексом України, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Додатку 2 рішення 1 пленарного засідання 2 сесії 

Перечинської міської ради 7 скликання від 13.07.2017р. № 55 «Про 

затвердження Положення про узгоджувальну комісію Перечинської міської 

ради та персонального складу комісії» (зі змінами від 26 листопада 2020 року 

№31) та викласти його в новій редакції (згідно до Додатку №1 до даного 

рішення)  
2. Визнати рішення Перечинської міської ради №31 від 26.11.2020року 

такими,що втратили чинність. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Галину Гаєвську. 
 
 

Міський голова                                                 Іван ПОГОРІЛЯК 
  

Dell
Текстовое поле
Внесено змінирішенням №433від 15.12.2021р.



Додаток №1 
до рішення Перечинської міської ради  

№ 272 від 29 липня 2021р. 
  

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

Узгоджувальної комісії міської ради 

  
 

Голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих   
                             органів ради; 

Заступник голови комісії – начальник юридичного  відділу; 

Секретар комісії – головний спеціаліст, юрист-землевпорядник відділу  
                                 земельних відносин; 

Члени комісії: 

 начальник відділу земельних відносин; 
 провідний спеціаліст -інспектор по контролю за благоустроєм 

відділу житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою; 
 начальник відділу містобудування, архітектури, житлово - 

комунального господарства транспорту та благоустрою – 
головний архітектор; 

 Баєв Є.О., депутат міської ради; 

 Барник М.І., депутат міської ради. 
 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 

  

  

Dell
Текстовое поле
Внесено змінирішенням №433від 15.12.2021р.

Dell
Зачеркивание



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 273  
         м.Перечин 
 

Про затвердження звітів про оцінку 
майна комунальної власності 
 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  керуючись 

ст. 16, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  
В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна -  будівлі казарми, площею 

529,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 
вул.Ужанська, 30/3Г у сумі 258,926 грн. 

2. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна - будівлі гуртожитку, 

площею 590,9 кв.м, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 30/2В у сумі 288,950 грн. 
3. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна - будівлі майстерні, площею 

91,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 

вул.Ужанська, 30/15С у сумі 72,023 грн. 
4. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна - вбудовані приміщення, 

площею 90,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, пл.Народна, 19 у сумі 748,440 грн. 
5. Затвердити звіт про оцінку майна, що належить до комунальної власності 

Перечинської територіальної громади -   труба димова  (інвентарний номер 

101310842) у сумі 44628.00 грн. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 
 

Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року №274  
         м.Перечин 
 
Про включення до переліку об’єктів 
комунальної власності, що пропонуються 
для відчуження, нових об’єктів та приватизації 
комунального майна 
 

Враховуючи  необхідність затвердження Положення про порядок 

відчуження комунального майна Перечинською міської , відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перечинська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Включити до Переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються до 

відчуження на конкурентних засадах (аукціон) нові об’єкти згідно додатку 

(Додаток 1). 
2. Надати дозвіл на приватизацію об’єктів комунальної власності згідно додатку 

(додаток 2). 
3. Затвердити наступні стартові ціни та умови продажу на аукціонах об’єкта малої 

приватизації – будівлі казарми, площею 529,5 кв.м, що знаходиться за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/3Г: 
3.1.  Стартові ціни приватизація об’єкта на аукціонах: 
1) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні (без ПДВ): 258 926  

грн. 
Розмір гарантійного внеску: 25 892,60  грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
2) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні із зниженням 

стартової ціни (без ПДВ): 129 463  грн.  
Розмір гарантійного внеску: 12946,30 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
 
3) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні за методом 

покрокового зниженням стартової ціни (без ПДВ): 129 463 грн. 
Розмір гарантійного внеску: 12946 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
3.2. Умови продажу об’єкта:  



1) Відповідно до п.п. 2 п.23 Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженому постановою КМУ від 10 травня 2018р. №432 встановлення умов 

продажу об’єкта не передбачається.  
2) Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-
VIII витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації здійснюються за рахунок покупця (необхідність 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна 

передбачена статтею 657 Цивільного кодексу України). 
3) Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного 

комунального майна» від 18 січня 2018 року №2269-VIII витрати, пов’язані з 

проведенням оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених цим 

Законом об’єкта приватизації покупець відшкодовує органу приватизації. 
3.3. Період між аукціоном з умовами або без умов, аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
- 28 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 

електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації 
3.4. Мінімальний крок аукціону: 1% від стартової ціни об’єкта 

приватизації- будівлі казарми, площею 529,5 кв.м, що знаходиться за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/3Г: 
- для аукціону з умовами: 2589,26 грн. 
- для аукціону із зниженням стартової ціни: 1294,63 грн. 
- для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 1294,63грн. 
3.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 кроків. 
4. Затвердити наступні стартові ціни та умови продажу на аукціонах об’єкта малої 

приватизації – будівлі гуртожитку, площею 590,9 кв.м, що знаходиться за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/2В: 
4.1. Стартові ціни приватизація об’єкта на аукціонах: 
1) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні (без ПДВ): 288 950  

грн. 
5. Розмір гарантійного внеску: 28895,00 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
2) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні із зниженням 

стартової ціни (без ПДВ): 144 475  грн.  
Розмір гарантійного внеску: 14447,50 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
3) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні за методом 

покрокового зниженням стартової ціни (без ПДВ): 144475 грн. 
Розмір гарантійного внеску: 14447,50 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
4.2. Умови продажу об’єкта:  
1) Відповідно до п.п. 2 п.23 Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 



затвердженому постановою КМУ від 10 травня 2018р. №432 встановлення умов 

продажу об’єкта не передбачається.  
2) Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-
VIII витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації здійснюються за рахунок покупця (необхідність 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна 

передбачена статтею 657 Цивільного кодексу України). 
3) Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного 

комунального майна» від 18 січня 2018 року №2269-VIII витрати, пов’язані з 

проведенням оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених цим 

Законом об’єкта приватизації покупець відшкодовує органу приватизації. 
4.3. Період між аукціоном з умовами або без умов, аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
- 28 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 

електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації 
4.4. Мінімальний крок аукціону: 1% від стартової ціни об’єкта 

приватизації- будівлі гуртожитку, площею 590,9 кв.м, що знаходиться за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/2В: 
- для аукціону з умовами: 2889,50 грн. 
- для аукціону із зниженням стартової ціни: 1444,75 грн. 
- для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 1444,75 грн. 
4.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 кроків. 
5. Затвердити наступні стартові ціни та умови продажу на аукціонах об’єкта малої 

приватизації – будівлі майстерні, площею 91,4 кв.м, що знаходиться за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/15С: 
5.1. Стартові ціни приватизація об’єкта на аукціонах: 
1) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні (без ПДВ): 72023 

грн. 
     Розмір гарантійного внеску: 7202,30 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
2) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні із зниженням 

стартової ціни (без ПДВ): 36011,50 грн.  
Розмір гарантійного внеску: 3601,15 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
3) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні за методом 

покрокового зниженням стартової ціни (без ПДВ): 36011,50 грн. 
Розмір гарантійного внеску: 3601,15 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
5.2. Умови продажу об’єкта:  
1) Відповідно до п.п. 2 п.23 Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженому постановою КМУ від 10 травня 2018р. №432 встановлення умов 

продажу об’єкта не передбачається.  



2) Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-
VIII витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації здійснюються за рахунок покупця (необхідність 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна 

передбачена статтею 657 Цивільного кодексу України). 
3) Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного 

комунального майна» від 18 січня 2018 року №2269-VIII витрати, пов’язані з 

проведенням оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених цим 

Законом об’єкта приватизації покупець відшкодовує органу приватизації. 
5.3. Період між аукціоном з умовами або без умов, аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
- 28 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 

електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації 
5.4. Мінімальний крок аукціону: 1% від стартової ціни об’єкта 

приватизації- будівлі майстерні, площею 91,4 кв.м, що знаходиться за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/15С: 
- для аукціону з умовами: 720,23 грн. 
- для аукціону із зниженням стартової ціни: 360,11 грн. 
- для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 360,11 грн. 
5.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 кроків. 
6. Затвердити наступні стартові ціни та умови продажу на аукціонах об’єкта малої 

приватизації – труби димової: 
6.1. Стартові ціни приватизація об’єкта на аукціонах: 
1) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні (без ПДВ): 44628 

грн. 
     Розмір гарантійного внеску: 4462,80 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
2) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні із зниженням 

стартової ціни (без ПДВ): 22314 грн.  
Розмір гарантійного внеску: 2231,40 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
3) Стартова ціна об’єкта для продажу на електронному аукціоні за методом 

покрокового зниженням стартової ціни (без ПДВ): 22314 грн. 
Розмір гарантійного внеску: 2231,40 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
6.2. Умови продажу об’єкта:  
1) Відповідно до п.п. 2 п.23 Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженому постановою КМУ від 10 травня 2018р. №432 встановлення умов 

продажу об’єкта не передбачається.  
2) Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-
VIII витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу 



об’єкта приватизації здійснюються за рахунок покупця (необхідність 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна 

передбачена статтею 657 Цивільного кодексу України). 
3) Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного 

комунального майна» від 18 січня 2018 року №2269-VIII витрати, пов’язані з 

проведенням оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених цим 

Законом об’єкта приватизації покупець відшкодовує органу приватизації. 
6.3. Період між аукціоном з умовами або без умов, аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
- 28 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 

електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації 
6.4. Мінімальний крок аукціону: 1% від стартової ціни об’єкта 

приватизації- труби димової: 
- для аукціону з умовами: 446,28 грн. 
- для аукціону із зниженням стартової ціни: 223,14 грн. 
- для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 223,14 грн. 
6.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 кроків. 
7. Опублікувати відповідні інформаційні повідомлення про продаж об’єктів 

приватизації відповідно до даного рішення на офіційному веб-сайті органу 

місцевого самоврядування та в електронній торговій системі не пізніше ніж через 

10 робочих днів з дня прийняття цього рішення. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії: Кравець В.В.). 
 

Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 

  



  Додаток 1 
до рішення    

Перечинської міської ради  
від «29» липня 2021 року № 274 

 
 

Перелік 
 

об’єктів комунальної власності, що пропонуються до відчуження на 

конкурентних засадах (аукціон): 
 

Назва об’єкту Адреса Площа 

Будівля майстерні 
Закарпатська обл., м.Перечин, 

вул.Ужанська, 30/15С 
91,4 м2 

Будівля гуртожитку 
Закарпатська обл., м.Перечин, 

вул.Ужанська, 30/2В 
590,9 м2 

Будівля казарми 
Закарпатська обл., м.Перечин, 

вул.Ужанська, 30/3Г 
529,5 м2 

Труба димова - - 

 
Секретар міської ради                                                     Галина Гаєвська 

 
  



Додаток 2 
до рішення    

Перечинської міської ради  
від 29 липня 2021 року № 274 

 
Об’єкт комунальної власності, щодо якого 

 надається дозвіл на приватизацію  
 

Назва об’єкту Адреса Площа 

Будівля майстерні 
Закарпатська обл., м.Перечин, 

вул.Ужанська, 30/15С 
91,4 м2 

Будівля гуртожитку 
Закарпатська обл., м.Перечин, 

вул.Ужанська, 30/2В 
590,9 м2 

Будівля казарми 
Закарпатська обл., м.Перечин, 
вул.Ужанська, 30/3Г 

529,5 м2 

Труба димова - - 

 
Секретар міської ради                                             Галина Гаєвська   
  



   Додаток 3 
до рішення    

Перечинської міської ради  
від 29 липня 2021 року № 274 

 
 
 

Склад аукціонної комісії Перечинської міської ради 
 

Голова аукціонної комісії: 
 
Крижановська Л.Ю. -  заступник міського голови з питань діяльності  
                                          виконавчих органів. 
 
Секретар аукціонної комісії: 
 
Цвік О.М.                      – головний спеціаліст відділу бухгалтерського  

   обліку та фінансової звітності; 
 

 
Члени аукціонної комісії: 
 
Головей Г.І.              – начальний фінансового відділу міської ради; 
 
Сікора Р.З.               – начальник юридичного відділу міської ради 
 
Попович Я.П.           – начальник відділу бухгалтерського обліку і  

фінансової звітності; 
 

Белеканич Т.М.       – головний0 спеціаліст відділу бухгалтерського  
обліку та фінансової звітності; 
 

Гафіянич Є.М.          – керуюча справами виконавчого комітету  
Перечинської міської ради 
 

Беца С.А.                   – головний спеціаліст, юрист юридичного відділу   
                                             міської ради 
 
Секретар міської ради                                                        Галина Гаєвська 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 275  
         м.Перечин 
 
Про припинення права  
оперативного управління 
комунального майна 
 

Відповідно до ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності, Перечинська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити право оперативного управління Відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради щодо вбудованих приміщень, 

загальною площею 90 кв. м, які розташовані за адресою: Закарпатська 

область м.Перечин, пл.Народна, 19. 
2. Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 

передати Перечинській міській раді Закарпатської області за актом 

прийому-передачі нерухоме майно визначене п.1 даного рішення. 
3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської 

міської ради здійснити заходи щодо взяття на баланс Перечинської міської 

ради Закарпатської області вбудованих приміщень, загальною площею 90 

кв. м, які розташовані за адресою: Закарпатська область м.Перечин, 

пл.Народна, 19 згідно акту прийому-передачі. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (голова Кравець В.В.). 
 
Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 276  
         м.Перечин 
 
Про намір передачі комунального 
майна в оренду та затвердження  
оголошення про передачу майна в оренду  
на аукціоні 
 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до ст. 3, 6, 18 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року №483, керуючись ст. 16, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати в оренду вбудовані приміщення, загальною площею 90 кв. м, що 

належить  до комунальної власності Перечинської міської ради Закарпатської 

області та розташовані за адресою: Закарпатська область м.Перечин, 

пл.Народна, 19.  
2. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудовані приміщення, загальною 

площею 90 кв. м, що належить  до комунальної власності Перечинської міської 

ради Закарпатської області та розташовані за адресою: Закарпатська область 

м.Перечин, пл.Народна, 19 до Переліку першого типу відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна». 
3. Затвердити умови та оголошення щодо про передачу майна в оренду, а саме 

вбудовані приміщення, загальною площею 90 кв. м, що належить  до 

комунальної власності Перечинської міської ради Закарпатської області та 

розташовані за адресою: Закарпатська область м.Перечин, пл.Народна, 19 

згідно додатку 1. 
4. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на 

офіційному веб-сайті міської ради, внести інформацію про об’єкти оренди до 

електронної торгової системи та провести заходи щодо проведення аукціону.  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 
Міський голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК  



Додаток 1  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 29 липня 2021 р. № 276 

 
Умови та оголошення щодо про передачу майна в оренду, 

- вбудованих приміщень, загальною площею 90 кв. м, що розташовані за 

адресою: Закарпатська область м.Перечин, пл.Народна, 19 
 

Інформація про об’єкт оренди 
Оренда будівлі, вбудовані приміщення,  
площею 60 кв.м. за адресою Закарпатська 

область, м.Перечин, пл.Народна, 19 

Повне найменування та адреса 

орендодавця 
  

Перечинська міська рада Закарпатської 

області 
 код ЄДРПОУ 04351274 
 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 

21409 
 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 

балансоутримувача 
  

Перечинська міська рада Закарпатської 

області 
 код ЄДРПОУ 04351274 
 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 

21409 
 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено 

об’єкт оренди 
І тип 

Стартова орендна плата (без 

ПДВ) 

___________ грн. 
  
  

Вартість об’єкта оренди 
  

_______________ грн 
  

Інформація про отримання 

погодження уповноваженого 

органу 

Рішення Перечинської  міської ради 

Закарпатської області від 29.07.2021 року 

№____  
Згода на передачу майна в 

суборенду 
 

Пропонований строк оренди 
* а в разі коли об’єкт оренди 

пропонується для погодинного 

використання, — також 

інформація про графік 

використання об’єкта оренди 

5 років 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед 
 



тим як він став 

вакантним/цільове призначення 

об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як 

він став вакантним/період часу 

протягом якого об’єкт не 

використовувався 
Посилання на протокол аукціону 

за результатами якого об'єкт не 

було передано в оренду. 
http://______ 

Інформація про наявність рішень 

про проведення інвестиційного 

конкурсу або про включення 

об’єкта до переліку майна, що 

підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради 

Закарпатської області від 29.07.2021 року 

№_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем 

земельного податку 
Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 
Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, пл.Народна, 19 
Загальна і корисна площа 

об’єкта 
загальна площа 90 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди 

(будівлі в цілому або частини 

будівлі із зазначенням місця 

розташування об’єкта в будівлі 

(надземний, цокольний, 

підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер 

поверху або поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині 

міста.  загальною площею 60 м кв. 
___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, 

інформація про потужність 

електромережі і забезпечення 

об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні 

наявні комунікації: електропостачання, 

автономне опалення,  

Поверховий план об’єкта або 

план поверха 
 

Інформація про те, що об’єктом 

оренди є пам’ятка культурної 

спадщини, щойно виявлений 

об’єкт культурної спадщини чи 

його частина, та інформація про 

отримання погодження органу 

охорони культурної спадщини 

на передачу об’єкта в оренду 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



Інформація про рішення про 

передачу пам’ятки культурної 

спадщини в довгострокову 

пільгову оренду — у разі 

прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — 
якщо об’єктом оренди є 

пам’ятка, а якщо об’єктом 

оренди є занедбана пам’ятка, — 
також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, 

яка дає право на зарахування 

витрат орендаря в рахунок 

орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк 

оренди становить більше п’яти 

років, одночасно зазначається 

інформація про стан реєстрації 

права власності держави 

(територіальної громади) на 

об’єкт оренди відповідно до 

Закону України “Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень” 

 

Обмеження щодо цільового 

призначення об’єкта оренди, 

встановлені відповідно до п. 29 

Порядку 

Не застосовується 

Інформація про цільове 

призначення об’єкта оренди: 
Майно може бути використано за будь-
яким цільовим призначенням 

Інформація про наявність 

окремих особових рахунків на 

об’єкт оренди, відкритих 

постачальниками комунальних 

послуг, або інформація про 

порядок участі орендаря у 

компенсації балансоутримувачу 

витрат на оплату комунальних 

послуг — якщо об’єкт оренди не 

має окремих особових рахунків, 

відкритих для нього 

відповідними постачальниками 

комунальних послуг 

- 

Проект договору оренди Додається 



Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального 

ремонту орендованого майна під 

час встановлення додаткової 

умови оренди щодо виконання 

конкретних видів ремонтних 

робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), 

реконструкції або реставрації 

об’єкта оренди із зазначенням 

суми і строку 

Не застосовується 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним 

статтею 4 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» 
Контактні дані (номер телефону 

і адреса електронної пошти) 

працівника 

балансоутримувача/орендодавця

, відповідального за 

ознайомлення заінтересованих 

осіб з об’єктом оренди, із 

зазначенням адреси, на яку 

протягом робочого часу такі 

особи можуть звертатися із 

заявами про ознайомлення з 

об’єктом, час і місце проведення 

огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 
У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 

08.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі 

зміни графіку роботи балансоутримувача – 
згідно із зміненим графіком), за 

попередньою домовленістю за 

місцезнаходженням об’єкта. 
ПІ контактної особи: Світлана Беца 
тел. (03145) 2-14-09, 
 
e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб 

та дата) 
Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 
року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в 

аукціоні встановлюється електронною 

торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжку 

часу з 19-30 до 20-30 години дня, що 

передує дню проведення електронного 

аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 
  

Розмір мінімального кроку зниження 

стартової орендної плати під час аукціону 

1% стартової орендної плати – _______ 
грн.; 
Розмір гарантійного внеску – _________ 
грн. 



Розмір реєстраційного внеску – ________ 
грн. 
  

Кількість кроків аукціону за 

методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та 

подальшого подання цінових 

пропозицій 

5 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її 

місцезнаходження та номери 

рахунків у національній та 

іноземній валюті, відкритих для 

внесення операторами 

електронних майданчиків 

реєстраційних внесків 

потенційних орендарів та 

проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 

інформація 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за 

посиланням на сторінку вебсайта 

адміністратора на якій зазначені реквізити 

таких 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-
informatsiya/ Оператор електронного 

майданчика здійснює перерахування 

реєстраційного та (або) гарантійного внеску 

на казначейські рахунки за такими 

реквізитами в національній валюті: 
Рахунок:UA55820172035521900101403443

5 (для перерахування  реєстраційного та 

гарантійного внеску) 
Банк отримувача:Державна 

казначейська служба України,м.Київ 
Код ЄДРПОУ 04351274 
МФО 820172 
 

Єдине посилання на веб-
сторінку адміністратора, на якій 

є посилання в алфавітному 

порядку на веб-сторінки 

операторів електронного 

майданчика, які мають право 

використовувати електронний 

майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний 

договір 

Аукціон буде проведений в електронній 

торговій системі  Єдине посилання на веб-
сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 

використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний 

договір. 

Інша додаткова інформація, 

визначена орендодавцем 
  

 
 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 277  
         м.Перечин 
 
Про створення комісії, передачу майна та 
затвердження актів прийому - передачі майна 
з балансу КНП «Перечинський ЦПМСД»  
на баланс Перечинської міської ради 
Закарпатської області 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, Цивільним та Господарським 

кодексами України, ст. 43 та ст.60 закону України « Про місцеве самоврядування 

в Україні», закон України « Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», закон України « Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», постановою КМУ від 05.09.1998року №1482 « Про передачу об’єктів 

державної та комунальної власності» 
 

ВИРІШИЛА: 
 
       1. Прийняти на баланс Перечинської міської ради Закарпатської області 3  

(три) печки кахельні вартістю 140 грн за 1 шт, загальною вартістю 420 грн, знос 

420 грн та затвердити акти прийому передачі, що додається. 
       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобування та житлово-комунального 

господарства. 
 
 

Міський  голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
  



Додаток 1 
до рішення  

Перечинської міської ради 
 Від 29 липня 2021 року № 277 

 
АКТ 

приймання-передачі 
 
Від «29»2021 липня року 
 
Комісія, утворена, відповідно рішення Перечинської міської ради від 22.07.2021 

року про створення комісії, передачу майна та затвердження актів прийому-
передачі майна з балансу  КНП «Перечинський  ЦСПМСД» на баланс 

Перечинської міської ради  Закарпатської області  (печки кахельні)  вартістю 140 

грн за 1 шт, загальною вартістю 420 грн, знос 420 грн у складі: 
 
Голова комісії:  
Лабич Назарій Михайлович                        -перший заступник міського голови 
 
Члени комісії: 
Цвік Ольга Миколаївна                               - головний спеціаліст відділу  
                                                                          бухгалтерського обліку та  
                                                                          фінансової звітності 
 
Дідичин Ярослав Михайлович                   - директор Комунального        
                                                                          некомерційного підприємства  
                                                                         «Перечинський центр первинної 
                                                                          медико-санітарної допомоги»  
                                                                          Перечинської міської ради 
 
Легеза Надія Іванівна                                    - головний бухгалтер   
                                                                          комунального некомерційного                     
                                                                          підприємства  
                                                                         «Перечинський центр первинної 
                                                                          медико-санітарної допомоги»  
                                                                          Перечинської міської ради 
 
                   «29» липня и2021 року комісія провела обстеження  об»єктів передачі 

– печок кахельних, що знаходяться за адресою с. Сімер, вул. (Леніна) Карпатська, 

65  та належать комунального некомерційного підприємства «Перечинський 

центр первинної  медико-санітарної допомоги» Перечинської міської ради, що  



передаються  у комунальну власть Перечинської міської ради Закарпатської 

області. 
 
  Комісія встановила: 
 
В приміщенні будівлі  фельшерсько-акушерського пункту знаходяться  3 (три) 

печки кахельні вартістю 140 грн за 1 шт 
загальною вартістю 420 грн 
знос 420 грн 
 
 
Голова комісії:                                                    Лабич Назарій Михайлович                         
 
Члени комісії:                                                        Цвік Ольга Миколаївна                                
 
                                                                                Дідичин Ярослав Михайлович                    
 
                                                                               Легеза Надія Іванівна                                     
 
Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА 
 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від  29 липня 2021 року № 278  
         м.Перечин 
 
Про затвердження актів 
прийому-передачі  

 

Відповідно до пункту статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 3 Закону України «Про передачу об'єктів 

права державної та комунальної власності» , на виконання проекту Пізнай 

культуру транскордонних регіонів Польщі та України  та  враховуючи висновок 
постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

          1.Затвердити акти прийому-передачі малоцінних необоротних 

матеріальних активів, нефінансових активів та капітальних інвестицій з балансу 

Перечинської міської ради на баланс Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради (акти додаються). 
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 
(голова Кравець В.В.). 

 
Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 29 липня 2021 року № 279 
         м.Перечин 
 
Про надання в користування  
службових приміщень Перечинської  
міської ради  
 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна»,  ст.28 Закону України «Про статус 

народного депутата України», Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 року №483, керуючись ст. 16, 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Вважати рішення 3 пленарного засідання 7 сесії VIIІ скликання Перечинської 

міської ради №246 від 06 липня 2021 року таким, що втратило чинність. 
2. Передати в оренду народному депутату України Лабі Михайлу Михайловичу 

(посвідчення №276) приміщення № 1А  ( третій поверх)  (згідно інвентарної 

справи) будівлі, що належить до комунальної власності Перечинської міської 

ради Закарпатської області, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

Перечинський (Ужгородський) р-н., м.Перечин, пл.Народна, 16, загальною 

площею 22.2 кв.м. з метою розташування у ньому постійного робочого місця 

помічника-консультанта народного депутата на строк не більше як строк 

виконання його депутатських повноважень з орендною платою 1 грн. в рік. 
3. Включити потенційний об’єкт оренди, а саме приміщення №1 А  будівлі,  що 

розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) 

р-н., м.Перечин, пл.Народна, 16, загальною площею 22,2 кв.м. до Переліку 

другого типу враховуючи Закон України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
4. Здійснити переоцінку (оцінку) нерухомого майна - приміщення № 1А  будівлі,  

що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський 

(Ужгородський) р-н., м.Перечин, пл.Народна, 16, загальною площею 22,2 кв.м.. 



5. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на офіційному 

веб-сайті міської ради та внести інформацію про об’єкти оренди до електронної 

торгової системи. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії: Кравець В.В.). 
 
 
Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
2 пленарне засідання 
5 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 29 липня 2021 року № 280 

м.Перечин 
 

Про затвердження протолу земельних торгів № 1 
 

Розглянувши протокол про результати  земельних торгів,  керуючись  

ст.ст 124-128, 134-137 Земельного кодексу України, ст.ст.25,26,60 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити протокол про результати земельних торгів № 1 від 26.07.2021 

року з продажу земельної ділянки несільсьгосподарського призначення 

комунальної власності. 
2. Здійснити приватизацію земельної ділянки  несільськогосподарського 

призначення  комунальної власності – загальною площею 0.4127 кадастровий 

номер 2123210100:01:006:0309  що знаходиться за адресою – м.Перечин, площа 

Незалежності, мікрорайон «Штати»  за результатами земельних торгів 

безпосередньо гр. Левицькому Роберту Йосиповичу (паспорт ВО №*******, 

виданий Ужгородським МВ УМВС України від 08.12.1997 року, ід.код. 

*********), який зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. 

Стародоманинська, вул.******, ****, за запропонованою ним ціною лоту без 

урахування ПДВ, в сумі: 866670 грн. (вісімсот шістдесят шість тисяч шістсот 

сімдесят   гривень ). 
3. Продати земельну ділянку  несільськогосподарського призначення  

комунальної власності – загальною площею 0.4127  кадастровий номер 

2123210100:01:006:0309  що знаходиться за адресою – м.Перечин, площа 

Незалежності, мікрорайон «Штати»   за результатами земельних торгів 

безпосередньо гр. Левицькому Роберту Йосиповичу (паспорт ВО №*******, 

виданий Ужгородським МВ УМВС України від 08.12.1997 року, ід.код. 

*********), який зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. 

Стародоманинська, вул.******, ****, за запропонованою ним ціною лоту без 

урахування ПДВ, в сумі: 866670 грн. (вісімсот шістдесят шість тисяч шістсот 

сімдесят   гривень ). без ПДВ та з такими зобов’язаннями: 
3.1 Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 

2018 року № 2269-VIII витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації здійснюються за рахунок 



покупця (необхідність нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна передбачена статтею 657 Цивільного кодексу України). 
3.2 Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про приватизацію 

державного комунального майна» від 18 січня 2018 року №2269-VIII витрати, 

пов’язані з проведенням оцінки майна в процесі приватизації у випадках, 

передбачених цим Законом об’єкта приватизації покупець відшкодовує 

органу приватизації. 
4. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-

продажу земельної ділянки  несільськогосподарського призначення  

комунальної власності – загальною площею 0.4127  кадастровий номер 

2123210100:01:006:0309  що знаходиться за адресою – м.Перечин, площа 

Незалежності  мікрорайон «Штати» враховуючи дане рішення. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 
 

Міський голова                                                                     Іван ПОГОРІЛЯК 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 29 липня 2021 року № 281 
         м.Перечин 
 
Про внесення змін 
до цільових програм з питань розвитку 
місцевого самоврядування на 2021-2023 роки 
 
Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного 

кодексу України, міська рада 
 

ВИРІШИЛА : 
 

1. Внести зміни до рішення 2 сесії 1 пленарного засідання Перечинської 

міської ради VIIІ скликання №61 від 17 грудня 2020 року «Про 

затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого 

самоврядування на 2021 - 2023 роки», та викласти наступний додаток до 

рішення в новій редакції: 
- додаток 22 - «Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил , які проживають на території 

Перечинської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки» ( зі 

змінами  від 29 квітня, 06 липня 2021) згідно Додатку 1 до даного рішення. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на апарат міської ради 

та постійну комісію з планування бюджету,соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (Кравець В.В.) 
 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 
  



Додаток 1 
до рішення  

Перечинської міської ради 
№ 281 від 29 липня 2021 року 

 
 

 Програма 
фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил , які проживають  на території Перечинської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 
 

1. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 

2. Розробник Програми ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 
3. Співрозробники Програми - 
4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 
ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 
ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини», 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та у справах дітей Перечинської 

міської ради  
6. Строк виконання Програми 2021 - 2023 роки 
7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади, інші джерела, незаборонені чинним 

законодавством. 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 
тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 

Всього, у тому числі: 91,6 41,6 25,0 25,0 
8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  
територіальної громади 83,6 33,6 25,0 25,0 

8.2. Кошти інших джерел 8,0 8,0 0,0 0,0 
  



2. Загальні положення 
 

Назва: Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил, які проживають на території Перечинської  

міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі Програма).  
Підстава для розроблення: п.22 ч.1 ст.26.Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
Програма спрямована на фінансову підтримку учасників 

антитерористичної операції (далі АТО), операції об’єднаних сил (далі ООС), які 

проживають на території Перечинської  територіальної громади. 
 

3.Мета Програми 
 

Метою програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, 

ООС,та членів їх сімей та, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями у сфері підтримки учасників 

АТО, ООС та членів їх сімей. Вшанування Днів державного значення та загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС. 
 

4.Завдання, заходи Програми 
 

Основними завданнями Програми є: 
- вшанування загиблих (померлих) учасників АТО, ООС; 
- відзначення державного свята Дня захисника України; 
- підтримка громадської організації «Спілка учасників АТО Перечинщини». 

 
5.Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел незаборонених 

чинним законодавством 
Орієтовний обсяг фінансування Програми становить 91,6тис. грн. Обсяги 

фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року 

можуть змінюватись. 
 

№ 

п/п 
Назва 2021 2022 2023 Всього 

1. 
Придбання вінків, квітів, лампадок, 

грамот, нагород та ін... 
1,5 16,0 16,0 33,5 

2. 
Поточний ремонт офісного приміщення  

та музею бойової слави ГО «Спілка 

учасників АТО Перечинщини». 
23,5 9,0 9,0 41,5 

3. Транспортні послуги 0 0 0 0 

4. 
Придбання герба, прапора України,та 

фіменних майок. 
8,6 0 0 8,6 

5 Усього: 33,6 25,0 25,0 83,6 



 
6. Очікувані результати 

 
Виконання Програми підвищить рівень соціального захисту, поліпшить 

соціально-психологічний мікроклімат в родинах, сім’ях учасників АТО, ООС. 
 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 
 

Координація виконання Програми покладається на виконавчий комітет 

Перечинської міської ради, на постійну комісію з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова Кравець В.В.) 
 
Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА 
 
 

  



 
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 1 пленарне засідання 
                                                                                     8 сесії VIIІ скликання  

                                      РІШЕННЯ  
 

від  29 липня 2021 року № 282 
м.Перечин 
 
Про взяття  в оренду частини приміщення 

 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста Перечин, 

керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1.Взяти в оренду частину приміщення ТЦ Ворочево за адресою 

с.Ворочево, вул. Центральна, 86 ( 203 «а») під облаштування будинку культури 

на 5 років з орендною платою 1  грн в рік. 
2. Доручити Перечинському міському голові укласти договір  оренди на 

частину приміщення ТЦ Ворочево за адресою с.Ворочево, вул. Центральна, 86 ( 
203 «а») під облаштування будинку культури на 5 років з орендною платою 1  

грн в рік. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії: Кравець В.В.). 
 
 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року № 283  
         м.Перечин 
 
Про прогноз бюджету міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки  

 
Відповідно до  статей  75, 75¹ Бюджетного кодексу України, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення 

Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», листа Міністерства фінансів України 

від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-
2024 роки, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в  Україні», міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердитии прогноз бюджету Перечинської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки, що додається.  
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 
 
 

     Міський голова                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Додаток до рішення міської ради 

від 29 липня 2021 року № 283 
 
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2022-2024 РОКИ 
 
I. Загальна частина 
 
Прогноз бюджету Перечинської міської територіальної громади на           

2022-2024 роки (далі — Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, макропоказників 

економічного і  соціального розвитку України на  2022-2024 роки, схвалених 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення 

Бюджетної декларації на 2022-2024 роки».  
Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним 

процесом в Перечинській міській територіальній громаді як складової системи 

управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між 

стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету 

у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності 

та послідовності бюджетної політики.  
Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення 

макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.  
Фінансування бюджетних видатків на період до 2024 року 

здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах 

визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що 

відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення 

очікуваних результатів.  
Основними завданнями Прогнозу є:  
    — планування реальних надходжень бюджету міської територіальної 

громади на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального 

розвитку територіальної громади з урахуванням зміни податкової бази і 

фактичного рівня відповідних надходжень; 
— забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ міської 

територіальної громади;  
— підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;  
— посилення бюджетної дисципліни та  контролю за  витрачанням 

бюджетних коштів;  
    — забезпечення самостійності бюджету міської  територіальної громади, 

зміцнення його фінансової спроможності, підвищення прозорості та 

ефективності управління бюджетними коштами; 
   — використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати 

максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі 

завдання; 
   — послідовна та передбачувана бюджетна політика, яка дозволить 

забезпечити фінансову стабільність; 
   — посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету. 



Прогноз включає основні показники економічного і  соціального 

розвитку міської ТГ, прогнозні показники бюджету за основними видами 

доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету ТГ з державним та 

місцевими бюджетами.  
Прогноз бюджету міської територіальної громади базується 

на  принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності 

та результативності. 
 

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального 

розвитку 
 
Прогнозні показники бюджету міської територіальної громади на 2022-

2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів 

своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету територіальної 

громади на середньострокову перспективу.  
Податково-бюджетна політика на середньостроковий період 

здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та 

Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть 

поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, 

децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо. 
 

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ 
економічного і соціального розвитку Перечинської міської територіальної 

громади у 2022-2024 роках 

№ 
з/п 

 Назва показника 
Одиниця 

виміру 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1. 
Чисельність наявного 

населення 
тис.осіб 12,6 12,6 12,7 

2. Природній приріст населення осіб 37 38 39 

3. 
Індекс промислового 

виробництва, у порівняних 

цінах 
% 146 150 155 

4. 
Середньомісячний обсяг 

реалізованої промислової 

продукції  
тис грн 160,0 200,0  220,0 

5. 
Середньомісячна чисельність 

працівників 
осіб 992 1050 1200 

      

      

      

      

      

 6. 
Середньомісячна заробітна 

плата працівників   
грн 13 200,0 15 000,0 16 000,0 

7. 

Рівень безробіття населення, 

визначеного за методологією 

МОП, у віці 15-70 років, у % 

до економічно активного 

% 
                         
10,5 

            10,4                   10,3 



населення відповідної вікової 

групи 

 При здійсненні прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки 

застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального 

розвитку України, затверджені постановою КМУ від 31.05.2021 №548: (%) 
 

Назва 2020 2021 2022 2023 2024 
Індекс споживчих цін (грудень до грудня 

попереднього року) 105,0 108,9 106,2 105,3 105,0 

Індекс цін виробників (грудень до грудня 

попереднього року) 114,5 117,0 107,8 106,2 105,7 

 
Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:  
 
1. Мінімальна заробітна плата:  
з 01 січня 2022 року – 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року – 6 700 грн;  
з 01 січня 2023 року – 7 176 грн; 
3 01 січня 2024 року – 7 665 грн.  
 
2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки:  
з 01 січня 2022 року – 2 893 грн, з 1 жовтня 2022 року – 2 982 грн;  
з 01 січня 2023 року – 3 193 грн; 
з 01 січня 2024 року – 3 411 грн. 
 
Прогноз  бюджету міської територіальної громади спрямований на 

реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних 

напрямків розвитку територіальної громади та виконання завдань місцевих 

цільових галузевих програм, що забезпечують вирішення нагальних проблем 

членів територіальної громади 
 
III. Загальні показники бюджету міської територіальної громади 
 
У процесі визначення доходів загального фонду бюджету громади 

враховані наявна база оподаткування, збільшення середньомісячної заробітної 

плати, динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових 

платежів за попередні, планові показники на  2021 рік та прогнозні показники на 

2022 рік.  
Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік 

розрахований у сумі 61 134 600 гривень, що на 6 834 600 гривень, або 12,6% 

більше від затверджених планових показників, зі змінами станом на 01 липня 

2021 року. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати                  

2 207 530 гривень, з яких 1 127 550 гривень, як надходження від плати за послуги, 

що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.  
Загальні показники бюджету міської територіальної громади на 2022-

2024 роки наведено у додатку 1.  
 

 



 
IV. Показники доходів бюджету міської територіальної громади 
 
При розрахунку прогнозу доходів бюджету міської ТГ на                        2022-

2024 роки враховувалися основні прогнозні показники економічного 

і соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного 

законодавства.  
Прогноз доходів місцевого бюджету на  2022-2024 роки враховує 

стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету 

ТГ та підвищення життєвого рівня населення громади.  
Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів 

бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевого 

бюджету шляхом забезпечення надходжень до бюджету міської ТГ 

з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, 

підвищення ефективності та результативності використання бюджетних 

ресурсів.  
Основними завданнями щодо активізації підприємницької діяльності є 

розвиток туристично-сервісної інфраструктури; створення сприятливих умов для 

розвитку малого та середнього бізнесу. 
Розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до 

бюджету планується внаслідок: 
– зростання фонду оплати праці; 
– скорочення податкового боргу з платежів до бюджету; 
– суцільної інвентаризації об’єктів нерухомості на території громади та 

вжиття, у межах компетенції, заходів щодо забезпечення їх державної реєстрації. 
 

Структура доходів бюджету міської територіальної громади,  частка (%) 
 

Показники 2022 рік 2023 рік 2024 рік 
Загальний обсяг 100 100 100 
Трансферти 40 41 41 
Податкові надходження  57 56 56 
Неподаткові надходження 2 2 2 
Доходи від операцій з капіталом 1 1 1 

 
 

Основні бюджетоутворюючі податки та збори    
                                                                                                                                  тис. грн. 

Показники 2022 рік 2023 рік 2024 рік 
Податок на доходи фізичних осіб 42 328,2 45 604,5 48 214,5 
Податок на майно  8 301,6 8 343,2  8 382,4 
Єдиний податок  7 417,5 7 786,2 8 061,4 
Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів  
920,0 925,5 931,5 

Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів  
329,0 357,5 363,6 

 



За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду 

бюджету територіальної громади (біля 70%) є податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат. 
           Прогнозні показники власних доходів бюджету міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки наведено у додатку 2. 
 
V. Фінансування бюджету міської територіальної громади 
 
На стадії планування та в ході внесення змін до міського бюджету згідно 

з положеннями Бюджетного кодексу України в  бюджеті міської територіальної 

громади можуть виникати: 
- дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку 

бюджетних коштів; 
- профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку 

коштів із загального фонду бюджету; 
- дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів 

із запозичень, коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання 

залишків коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, 

крім власних надходжень бюджетних установ. 
Показники фінансування бюджету міської територіальної громади 

наведені в додатку 3 до прогнозу.  
Додатки: 4 «Показники місцевого боргу» та 5 «Показники гарантованого 

Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою 

міста боргу і надання місцевих гарантій» відсутні, у зв’язку з відсутністю 

інформації для відображення в зазначених додатках.  
 
VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

міської територіальної громади 
  
Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2022-2024 роки 

розроблено на основі показників дохідної частини бюджету міської ТГ. В першу 

чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо 

забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами.  
Видатки на 2022-2024 роки на оплату праці працівників бюджетних 

установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу 

працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) 

та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових 

окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 

упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).  



Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету 

на                     2022-2024 роки на  оплату бюджетними установами та  організаціями 

комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників 

індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) наведених у 

Розділі 2. 
Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для 

забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, 

надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених 

категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово-
комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури ТГ, впровадження 

заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових 

можливостей місцевих програм.  
Слід зазначити, що згідно Закону №1009-ГХ, яким внесено зміни до п.10 

розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», після припинення районної ради як юридичної особи 

у комунальну власність територіальної громади передано об’єкти спільної 

власності району, які знаходяться на території Перечинської територіальної 

громади, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених 

бюджетним Кодексом України, що призвело до значного збільшення витрат на 

їх утримання та видатків на оплату праці, за рахунок збільшення штатної 

чисельності працівників в бюджетних установах міської територіальної громади, 

у зв’язку з необхідністю прийняття на роботу працівників колишніх районних 

бюджетних установ. 
Також в 2021 році в оперативне управління міської ради передано 

приміщення школи-інтернат  та, у зв’язку з переходом в ці приміщення учнів 5-
11 класів Перечинського ліцею, збільшено штатну чисельність технічних 

працівників і, відповідно, видатки на оплату праці та на утримання даних 

приміщень.  
Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

міської територіальної громади  на 2022-2024 роки наведено у додатках 6, 7, 8. 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
Пріоритетними завданнями апарату міської ради та її виконавчих органів 

є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого 

самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією 

України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими 

актами.  
У 2022-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:  
— забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого 

самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;  
— забезпечення повноцінного виконання повноважень міської ради 

згідно з чинним законодавством;  
— створення належних умов для реалізації органами місцевого 

самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством 

України; 



— вивчення та  впровадження кращого досвіду в  сфері розвитку 

місцевого самоврядування;  
— закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, 

формування ефективну систему управління;  
— доступності і належної якості публічних послуг, що надаються такими 

органами, а також необхідної для цього ресурсної бази;  
— створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов 

для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних 

і делегованих повноважень;  
Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням 

найкращих стандартів та практик антикорупційної політики, політик захисту 

навколишнього середовища та енергозбереження. 
 

ОСВІТА 
 
Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2022-2024 роки визначено:  
— запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;  
— забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам 

бюджетних установ;  
— організація харчування та придбання медикаментів;  
— забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників 

споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу;  
— забезпечення своєчасних виплат дітям-сиротам;  
— підвищення рівня забезпеченості обладнанням освітніх закладів;  
— модернізація приміщень освітніх закладів;  
— модернізація систем опалення освітніх закладів;  
— створення сучасної навчально-виробничої бази загальноосвітніх 

навчальних закладів;  
— організація підвозу дітей до  загальноосвітніх закладів;  
— подальше створення умов для дітей з особливими освітніми 

потребами.  
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними 

і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов 

життєдіяльності людини. У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі 

заходи: 
виконання програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань у Перечинській міській територіальній громаді на 

2021-2023 роки; 
забезпечення оплати енергоносіїв та комунальних послуг закладів охорони 

здоров'я.  
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 



 
Пріоритетами розвитку галузі є підвищення ефективності управління 

бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств 

населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг 

та соціального захисту:  
— інформування населення про наявні соціальні послуги;  
— пропаганда та формування здорового способу життя;  
— створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді;  
— попередження та протидія насильству в сім’ї;  
— забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;  
— укріплення сім’ї;  

 — надання соціальних послуг та забезпечення належного функціонування 

комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Перечинської міської 

територіальної громади»;  
— забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших 

незахищених верств населення.  
 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 
 
Пріоритетами розвитку галузі на 2022-2024 роки є збереження, 

відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського 

народу, а саме:  
— розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази;  
— популяризація народної творчості та проведення культурно-

мистецьких заходів;  
— проведення фестивалів народної творчості, авторської музики;  

  — забезпечення функціонування комунального закладу «Публічна 

бібліотека» та комунального закладу «Краєзнавчий музей міста», а також 

комунального закладу «Центр культури і дозвілля»; 
— збереження та популяризація пам’яток культурної спадщини. 

 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 
Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання 

та становлення здорової нації. У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі 

заходи:  
—  створення умов для залучення широких верств населення до масового 

спорту; 
— удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних 

спортивних споруд; 
            —  створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов 

праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та 

активного відпочинку; 
  — залучення широких верств населення до масового спорту, 

популяризації здорового способу життя, формування у населення громади 

сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і спорту;  



  — забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи; 
 

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 
Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального 

господарства у прогнозному періоді буде підвищення якості надання послуг для 

всіх верст населення. Прогнозом бюджету ТГ на 2022-2024 роки передбачається 

спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом 

надання якісних послуг з благоустрою громади згідно програми благоустрою 

Перечинської територіальної громади.  
 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього 

природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального 

використання природних ресурсів. Передбачається здійснити заходи щодо 

забезпечення охорони та  раціонального використання наявних в громаді 

природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних 

відходів. За рахунок екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища в результаті господарської та іншої діяльності та інших надходжень 

до бюджету міської ТГ згідно з  чинним законодавством у  2022-2024 роках 

здійснюватимуться заходи, направлені на  охорону та  раціональне використання 

природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого впливу 

на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного середовища.  
Ефективне використання комунального майна та земельних ресурсів 

та екологічної політики буде спрямоване на наступні пріоритетні заходи:  
— упорядкування земельних відносин;  
— реалізація в повній мірі заходів програми охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів;  
— еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з 

молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування 

екологічної культури населення;  
— охорона і раціональне використання земель.  
Основними результатами, яких планується досягти, є:  
— покращення екологічного стану навколишнього середовища;  
— покращення умов проживання мешканців громади.  
— створення комфортного для проживання середовища шляхом 

покращення екологічного стану та збалансованого використання природних 

ресурсів.  
 
VII. Бюджет розвитку міської територіальної громади 
 
Реалізація інвестиційних проектів у громаді відбувається у відповідності 

до визначених пріоритетних цілей та завдань, що знайшли своє відображення 



у Стратегічному плані розвитку Перечинської міської територіальної громади 

на період до 2025 року.  
Цілеспрямована діяльність виконавчих органів міської ради направлена 

на  вирішення найбільш актуальних проблем та запитів громади, підвищення 

інвестиційного іміджу громади, конкурентоспроможності, якості життя 

у громаді через ефективне використання ресурсів.  
Прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують 

виконання інвестиційних проектів, наведено у додатках 9, 10. 
 
VIII. Взаємовідносини бюджету міської територіальної громади з 

іншими бюджетами 
 
Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів 

у перерозподілі повноважень і ресурсів на національному, регіональному 

та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, 

зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування.  
Впровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих 

бюджетів та  міжбюджетних відносин передбачає горизонтальне вирівнювання 

податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на  одного 

жителя,  що має на  меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати 

додаткові надходження та розширяти наявну базу оподаткування.  
Таким чином, реалізація політики децентралізації повноважень і фінансів 

у середньостроковій перспективі має забезпечити місцеві бюджети власним 

фінансовим ресурсом у обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних 

функцій, у першу чергу у сфері житлово-комунального господарства, 

благоустрою населених пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-
економічного розвитку.  

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджету 

міської територіальної громади відображені у додатку 11. 
Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам з бюджету 

міської територіальної громади відображені у додатку 12. 
Показники міжбюджетних трансфертів на 2022-2024 роки доведено 

листом Департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації від 

11.06.2021 № 1263/02.2-15 та відображені у додатку 11. 
 
IX. Інші положення та показники бюджету міської територіальної 

громади 
 
Конкретні показники обсягів доходів, видатків та міжбюджетних 

трансфертів на роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей 

бюджету на відповідні роки.  
Загальні показники бюджету міської територіальної громади  на 2022-2024 

роки наведено у додатку 1 до рішення.  
Показники доходів бюджету міської територіальної громади  на 2022-2024 

роки наведено у додатку 2. 
Показники фінансування бюджету міської територіальної громади  

на 2022-2024 роки наведено у додатку 3. 



Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

міської територіальної громади  головним розпорядникам коштів на 2022-2024 
роки наведено у додатку 6. 

Граничні показники видатків бюджету міської територіальної громади за 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету на 2022-2024 роки наведено у додатку 7. 
Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету наведено у додатку 

8. 
Показники бюджету розвитку міської територіальної громади на 2022-

2024 роки наведено у додатку 9. 
Обсяги капітальних вкладень бюджету міської територіальної громади у 

розрізі інвестиційних проектів на 2022-2024 роки наведено у додатку 10. 
Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджету міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки наведено наведено у додатку 

11.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам з бюджету міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки наведено у додатку 12. 
 

 
Міський голова                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
  

07505000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Доходи (з міжбюджетними 

трансфертами), у тому числі:
90 259 839 98 365 081 107 300 130 115 350 955 121 777 120

X загальний фонд 86 595 916 96 174 100 105 092 600 113 103 500 119 493 800

X спеціальний фонд 3 663 923 2 190 981 2 207 530 2 247 455 2 283 320

2. Фінансування, у тому числі: -2 230 300 8 776 631 0 0 0

X загальний фонд -9 045 092 3 822 849 0 0 0

X спеціальний фонд 6 814 792 4 953 782 0 0 0

3. Повернення кредитів, у тому числі: 124 164 30 000 100 000 80 000 70 000

X загальний фонд 0 0 0 0 0

X спеціальний фонд 124 164 30 000 100 000 80 000 70 000

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 88 153 703 107 171 712 107 400 130 115 430 955 121 847 120

X загальний фонд 77 550 824 99 996 949 105 092 600 113 103 500 119 493 800

X спеціальний фонд 10 602 880 7 174 763 2 307 530 2 327 455 2 353 320

1.
Видатки (з міжбюджетними 

трансфертами), у тому числі:
87 956 176 107 141 712 107 300 130 115 350 955 121 777 120

X загальний фонд 77 500 824 99 996 949 105 092 600 113 103 500 119 493 800

X спеціальний фонд 10 455 353 7 144 763 2 207 530 2 247 455 2 283 320

2. Надання кредитів, у тому числі: 197 527 30 000 100 000 80 000 70 000

X загальний фонд 50 000 0 0 0 0

X спеціальний фонд 147 527 30 000 100 000 80 000 70 000

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 88 153 703 107 171 712 107 400 130 115 430 955 121 847 120

X загальний фонд 77 550 824 99 996 949 105 092 600 113 103 500 119 493 800

X спеціальний фонд 10 602 880 7 174 763 2 307 530 2 327 455 2 353 320

І. Загальні граничні показники надходжень

ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

Додаток 1

до прогнозу бюджету міської ТГ

(абзац третій розділу ІІІ)

Загальні показники бюджету міської територіальної громади

№ з/п Найменування показника



 
 
  

07505000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено

)
(план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

X Загальний фонд, у тому числі: 51 468 633 54 300 000 61 134 600 64 865 700 67 813 200

10000000 Податкові надходження  50 713 470 53 746 770 60 640 320 64 367 090 67 310 500

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 36 740 335 38 069 000 42 328 200 45 604 540 48 214 470

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
267 380 280 000 325 500 354 000 360 050

13030000
Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення
3 866 3 100 3 490 3 510 3 520

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 
307 518 310 000 296 000 298 000 301 000

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 
1 074 533 990 000 1 046 000 1 050 000 1 054 000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

874 331 875 000 920 000 925 500 931 500

18010000 Податок на майно 5 511 765 7 323 800 8 301 630 8 343 210 8 382 360

18030000 Туристичний збір 1 946 1 200 2 050 2 160 2 230

18050000 Єдиний податок  5 931 797 5 894 670 7 417 450 7 786 170 8 061 370

20000000 Неподаткові надходження  755 162 553 230 494 280 498 610 502 700

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних 

або комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного 

бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 

акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна аб

150 0 0 0 0

21080000 Інші надходження  67 532 39 500 27 530 27 760 27 920

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 532 531 491 000 428 000 431 400 435 100

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  

20 865 10 500 20 400 20 400 20 400

22090000 Державне мито  17 501 9 230 14 850 15 250 15 430

24060000 Інші надходження  116 582 3 000 3 500 3 800 3 850

X Спеціальний фонд, у тому числі: 3 663 923 2 190 981 2 207 530 2 247 455 2 283 320

10000000 Податкові надходження  66 336 63 500 77 480 81 860 89 340

19010000 Екологічний податок 66 336 63 500 77 480 81 860 89 340

20000000 Неподаткові надходження  2 481 905 1 091 481 1 130 050 1 165 595 1 193 980

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва  

76 530 0 0 0 0

24060000 Інші надходження  12 399 2 500 2 500 2 600 2 700

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
2 088 0 0 0 0

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

620 849 1 088 981 1 127 550 1 162 995 1 191 280

25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ  
1 770 039 0 0 0 0

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 079 683 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  

3 101 400 000 0 0 0

33010000 Кошти від продажу землі  1 076 582 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Код Найменування показника 

Додаток 2

до прогнозу бюджету міської ТГ

(абзац сьомий розділу IV)

Показники доходів бюджету міської територіальної громади

І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)



 
  

50000000 Цільові фонди  36 000 36 000 0 0 0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади  

36 000 36 000 0 0 0

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 55 132 556 56 490 981 63 342 130 67 113 155 70 096 520

X загальний фонд 51 468 633 54 300 000 61 134 600 64 865 700 67 813 200

X спеціальний фонд 3 663 923 2 190 981 2 207 530 2 247 455 2 283 320

X Загальний фонд, у тому числі: 32 064 571 39 055 200 42 118 300 46 229 400 49 539 800

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам
0 0 1 175 300 1 386 800 1 637 200

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
32 064 571 39 055 200 40 943 000 44 842 600 47 902 600

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 32 064 571 39 055 200 42 118 300 46 229 400 49 539 800

X загальний фонд 32 064 571 39 055 200 42 118 300 46 229 400 49 539 800

X спеціальний фонд 0 0 0 0 0

X Загальний фонд, у тому числі: 3 062 712 2 818 900 1 839 700 2 008 400 2 140 800

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
912 600 486 700 68 100 68 100 68 100

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
2 150 112 2 332 200 1 771 600 1 940 300 2 072 700

X УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі: 3 062 712 2 818 900 1 839 700 2 008 400 2 140 800

X загальний фонд 3 062 712 2 818 900 1 839 700 2 008 400 2 140 800

X спеціальний фонд 0 0 0 0 0

X РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 90 259 839 98 365 081 107 300 130 115 350 955 121 777 120

X загальний фонд 86 595 916 96 174 100 105 092 600 113 103 500 119 493 800

X спеціальний фонд 3 663 923 2 190 981 2 207 530 2 247 455 2 283 320

ІІ. Трансферти з державного бюджету

ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів



 
  

07505000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: -2 230 300 8 776 631 0 0 0

X загальний фонд -9 045 092 3 822 849 0 0 0

X спеціальний фонд 6 814 792 4 953 782 0 0 0

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: -2 230 300 8 776 631 0 0 0

X загальний фонд -9 045 092 3 822 849 0 0 0

X спеціальний фонд 6 814 792 4 953 782 0 0 0

600000
Фінансування за активними операціями, 

у тому числі:
-2 230 300 8 776 631 0 0 0

X загальний фонд -9 045 092 3 822 849 0 0 0

X спеціальний фонд 6 814 792 4 953 782 0 0 0

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: -2 230 300 8 776 631 0 0 0

X загальний фонд -9 045 092 3 822 849 0 0 0

X спеціальний фонд 6 814 792 4 953 782 0 0 0

І. Фінансування за типом кредитора

ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання

Код Найменування показника 

Додаток 3

до прогнозу бюджету міської ТГ

(абзац другий розділу V)

Показники фінансування бюджету                                                                                                                                     

міської територіальної громади 



 
  

07505000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

01
Перечинська мiська рада 

Закарпатської областi, у тому числі:
22 073 254 22 842 888 19 489 580 20 786 160 21 274 740

X загальний фонд 20 353 307 18 098 606 18 309 600 19 621 700 20 112 700

X спеціальний фонд 1 719 947 4 744 282 1 179 980 1 164 460 1 162 040

06

Вiддiл освiти, культури, сiм"ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради, у тому числі:

57 050 968 75 814 751 81 607 550 88 249 795 93 962 380

X загальний фонд 55 290 453 73 586 770 80 480 000 87 086 800 92 771 100

X спеціальний фонд 1 760 515 2 227 981 1 127 550 1 162 995 1 191 280

07

Вiддiл охорони здоров"я, 

соцiального захисту населення та у 

справах дiтей Перечинської мiської 

ради, у тому числі:

9 029 481 6 398 567 5 328 000 5 400 000 5 610 000

X загальний фонд 1 907 064 6 398 567 5 328 000 5 400 000 5 610 000

X спеціальний фонд 7 122 417 0 0 0 0

37
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради, у тому числі:
0 2 115 506 975 000 995 000 1 000 000

X загальний фонд 0 1 913 006 975 000 995 000 1 000 000

X спеціальний фонд 0 202 500 0 0 0

X УСЬОГО, у тому числі: 88 153 703 107 171 712 107 400 130 115 430 955 121 847 120

X загальний фонд 77 550 824 99 996 949 105 092 600 113 103 500 119 493 800

X спеціальний фонд 10 602 880 7 174 763 2 307 530 2 327 455 2 353 320

Додаток 6

до прогнозу бюджету міської ТГ

(абзац сьомий розділу VI)

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади                                                

головним розпорядникам коштів 

Код 

відомчої 

класифі

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету



 
  

07505000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

0100 Державне управління, у тому числі: 14 700 422 17 156 389 16 581 814 17 680 021 18 746 280

X загальний фонд 14 523 049 16 719 456 16 581 814 17 680 021 18 746 280

X спеціальний фонд 177 372 436 933 0 0 0

1000 Освіта, у тому числі: 51 451 364 68 638 987 74 519 216 80 685 484 86 040 292

X загальний фонд 50 550 965 66 461 006 73 391 666 79 522 489 84 849 012

X спеціальний фонд 900 398 2 177 981 1 127 550 1 162 995 1 191 280

2000 Охорона здоров`я, у тому числі: 528 577 4 604 667 3 219 756 3 096 378 3 223 586

X загальний фонд 528 577 4 604 667 3 219 756 3 096 378 3 223 586

X спеціальний фонд 0 0 0 0 0

3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення, у тому числі:
1 609 585 1 655 406 2 048 130 2 301 828 1 982 014

X загальний фонд 1 188 518 1 655 406 2 048 130 2 301 828 1 982 014

X спеціальний фонд 421 068 0 0 0 0

4000 Культура i мистецтво, у тому числі: 1 074 673 3 246 799 3 129 191 3 390 853 3 607 648

X загальний фонд 1 035 945 3 246 799 3 129 191 3 390 853 3 607 648

X спеціальний фонд 38 728 0 0 0 0

5000
Фiзична культура i спорт, у тому 

числі:
1 734 060 1 912 607 1 981 104 2 165 304 2 310 873

X загальний фонд 1 343 361 1 862 607 1 981 104 2 165 304 2 310 873

X спеціальний фонд 390 699 50 000 0 0 0

6000
Житлово-комунальне господарство, 

у тому числі:
4 920 603 6 254 901 5 464 045 4 701 067 4 519 582

X загальний фонд 4 613 108 4 267 502 4 503 939 4 701 067 4 519 582

X спеціальний фонд 307 495 1 987 399 960 106 0 0

7000
Економічна діяльність, у тому 

числі:
8 832 697 2 285 950 77 000 1 061 560 1 066 485

X загальний фонд 843 009 62 000 57 000 61 560 66 485

X спеціальний фонд 7 989 688 2 223 950 20 000 1 000 000 1 000 000

8000 Інша діяльність, у тому числі: 811 416 246 000 279 874 268 460 280 360

X загальний фонд 581 512 180 000 180 000 184 000 188 320

X спеціальний фонд 229 904 66 000 99 874 84 460 92 040

9000
Міжбюджетні трансферти, у тому 

числі:
2 292 781 1 140 006 0 0 0

X загальний фонд, у тому числі: 2 292 781 937 506 0 0 0

X спеціальний фонд 0 202 500 0 0 0

X УСЬОГО, у тому числі: 87 956 176 107 141 712 107 300 130 115 350 955 121 777 120

X загальний фонд 77 500 824 99 996 949 105 092 600 113 103 500 119 493 800

X спеціальний фонд 10 455 353 7 144 763 2 207 530 2 247 455 2 283 320

Код Найменування показника

[1] Без урахування розділу «Кредитування» (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 8800).

за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Додаток 7

до прогнозу бюджету міської ТГ

(абзац сьомий розділу VI)

Граничні показники видатків бюджету міської територіальної громади 



 
  

07505000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7
8800 Повернення кредитів, у тому числі: 124 164 30 000 100 000 80 000 70 000

X загальний фонд 0 0 0 0 0

X спеціальний фонд 124 164 30 000 100 000 80 000 70 000

8800 Надання кредитів, у тому числі: 197 527 30 000 100 000 80 000 70 000

X загальний фонд 50 000 0 0 0 0

X спеціальний фонд 147 527 30 000 100 000 80 000 70 000

8800 Кредитування (результат), у тому числі: 73 363 0 0 0 0

X загальний фонд 50 000 0 0 0 0

X спеціальний фонд 23 363 0 0 0 0

Код Найменування показника

за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Додаток 8

до прогнозу бюджету міської ТГ

(абзац сьомий розділу VI)

Граничні показники кредитування бюджету міської територіальної громади 



 
  

07505000000

(код бюджету)

 (грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

1. Кошти, що надходять до бюджету розвитку 1 081 771 1 869 069 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2.
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету, у тому числі:
8 189 956 4 082 213 0 0 0

2.1. доходи бюджету 1 540 338 2 073 263 0 0 0

2.2. трансферти з державного бюджету 462 640 1 540 000 0 0 0

2.3. трансферти з місцевих бюджетів 6 186 979 468 950 0 0 0

3.

Кошти від повернення кредитів, надані з 

бюджету, та відсотки, сплачені за 

користування ними

0 0 0 0 0

4.
Капітальні трансферти (субвенції) з інших 

бюджетів, у тому числі:
0 0 0 0 0

4.1. трансферти з державного бюджету 0 0 0 0 0

4.2. трансферти з місцевих бюджетів 0 0 0 0 0

5. Місцеві запозичення 0 0 0 0 0

6. Інші надходження бюджету розвитку 0 0 0 0 0

УСЬОГО за розділом І 9 271 727 5 951 282 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1.
Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому 

числі:
8 376 328 5 821 282 960 106 911 680 907 014

1.1. на виконання інвестиційних проектів 6 507 507 2 057 950 960 106 911 680 907 014

1.2.
капітальні трансферти (субвенції) іншим 

бюджетам
0 200 000 0 0 0

1.3. інші капітальні видатки 1 868 821 3 563 332 0 0 0

2.
Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання
71 650 0 0 0 0

5. Розроблення містобудівної документації 0 50 000 0 0 0

6. Інші видатки бюджету розвитку 59 386 80 000 39 894 88 320 92 986

УСЬОГО за розділом ІI 8 507 364 5 951 282 1 000 000 1 000 000 1 000 000

І. Надходження бюджету розвитку

ІІ. Витрати бюджету розвитку

№ 

з/п
Найменування показника

Додаток 9

до прогнозу бюджету міської ТГ

(абзац третій розділу VII)

Показники бюджету розвитку міської територіальної громади



до прогнозу бюджету міської ТГ

07505000000

(код бюджету)

(грн)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 

період 

реалізації 

проекту

 (рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

проекту

2020 рік 

(звіт)

2021 рік 

(затверджено

)

2023 рік 

(план)

2024 рік 

(план)

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2024 

року (план), 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

01
Перечинська мiська рада 

Закарпатської областi
2 451 980 290 185 2 057 950 0 0 0

0117325 7325

Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і 

спорту

Проектні роботи по "Будівництву спортивного 

майданчика по вул.Центральна, 125 

с.Сімерки"

2021 0 0 49 000 0 0 100

0117363 7363

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

Відновлення дитячого фізкультурно-

оздоровчого майданчика по вул.М.Підгірянки, 

10 в м.Перечин

2020-2021 814 742 290 185 468 950 0 0 100

0117363 7363

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

Будівництво спортивного майданчика зі 

штучним покриттям по вулиці с. Підгірянки, 

10 в м. Перечин

2021 1 637 238 0 1 450 000 0 0 100

0117363 7363

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації по проєкту: “Будівництво 

спортивного майданчика зі штучним 

покриттям по вулиці с. Підгірянки, 10 в м. 

Перечин”

2021 0 0 90 000 0 0 100

07

Вiддiл охорони здоров"я, 

соцiального захисту 

населення та у справах дiтей 

Перечинської мiської ради

6 401 557 6 217 322 0 0 0 0

0717367 7367

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони 

здоров`я у сільській місцевості

Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини в с.Сімер Перечинського району - 

будівництво

2019-2020 6 401 557 6 217 322 0 0 0 100

X X УСЬОГО X X 8 853 537 6 507 507 2 057 950 0 0 0

Додаток 10

Обсяги капітальних вкладень бюджету міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

(абзац третій розділу VII)



 
  

Додаток 11

(абзац четвертий розділу VIIІ)

07505000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

41020100 Базова дотація 0 0 1 175 300 1 386 800 1 637 200

99000000000 Державний бюджет 0 0 1 175 300 1 386 800 1 637 200

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
29 217 200 37 515 200 40 943 000 44 842 600 47 902 600

99000000000 Державний бюджет 29 217 200 37 515 200 40 943 000 44 842 600 47 902 600

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
2 219 800 0 0 0 0

99000000000 Державний бюджет 2 219 800 0 0 0 0

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

627 571 1 540 000 0 0 0

99000000000 Державний бюджет 627 571 1 540 000 0 0 0

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

912 600 486 700 68 100 68 100 68 100

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 912 600 486 700 68 100 68 100 68 100

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції

0 1 855 600 1 771 600 1 940 300 2 072 700

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 0 1 855 600 1 771 600 1 940 300 2 072 700

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду

202 500 0 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 202 500 0 0 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

82 300 134 400 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 82 300 134 400 0 0 0

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

597 702 0 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 597 702 0 0 0 0

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

508 475 0 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 508 475 0 0 0 0

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

0 342 200 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 0 342 200 0 0 0

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                                                                                                                                                                        

бюджету міської територіальної громади

Код 

Класифікації 

доходу бюджету 

/ код бюджету

Найменування трансферту /найменування 

бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

до прогнозу бюджету міської ТГ

I. Трансферти до загального фонду бюджету



 
  

41055700

Субвенція з місцевого бюджету на соціально-

економічний розвиток Закарпатської області за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

759 135 0 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 759 135 0 0 0 0

X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 35 127 283 41 874 100 43 958 000 48 237 800 51 680 600

X загальний фонд 35 127 283 41 874 100 43 958 000 48 237 800 51 680 600

X спеціальний фонд 0 0 0 0 0

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету



 
  

07505000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7 8

0119410 9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 

рахунок коштів медичної субвенції

2 219 800 0 0 0 0

07312200000 Районний бюджет Перечинського р-ну 2 219 800 0 0 0 0

0119770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 72 981 0 0 0 0

07312200000 Районний бюджет Перечинського р-ну 72 981 0 0 0 0

3719490 9490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду

0 837 506 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 0 837 506 0 0 0

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 100 000 0 0 0

07551000000 Бюджет отг смт Середнє 0 100 000 0 0 0

3719490 9490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду

0 2 500 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 0 2 500 0 0 0

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 200 000 0 0 0

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської областi 0 200 000 0 0 0

X X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 2 292 781 1 140 006 0 0 0

X X загальний фонд 2 292 781 937 506 0 0 0

X X спеціальний фонд 0 202 500 0 0 0

Додаток 12

до прогнозу бюджету міської ТГ

(абзац п'ятий розділу VIІI)

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам з бюджету міської територіальної громади

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету / код 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування трансферту /найменування бюджету – 

отримувача міжбюджетного трансферту



                                                                                                     
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 29 липня 2021 року №284 
м.Перечин 
  
Про внесення змін до рішення міської ради  
від 24 грудня 2020 року №74 «Про бюджет                                                               
міської територіальної громади на 2021 рік»  
(зі змінами від 11 лютого, 08 квітня, 29 квітня,  
20 травня, 14 червня, 06 липня 2021 року) 

 
07505000000 

                 (код бюджету) 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись ст. 23, 78, 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи  

розпорядження міського голови від 19.07.2021 року №160/09-05 «Про 

внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік»; 
висновок фінансового відділу Перечинської міської ради від 01.07.2021 

року №118/01-12, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 
доходів бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів), згідно з 

додатком 3.1 до цього рішення;  
профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 
дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 
2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 
 3. Затвердити зміни до додатку 2 рішення міської ради «Про бюджет 
міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами від 11 лютого, 08 квітня, 

29 квітня 2021 року) – «Кредитування бюджету міської територіальної громади 

у 2021 році», згідно з додатком 4 до цього рішення.  



4. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.  
5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міської 

територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, 

реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 
6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з додатком 6 до 

цього рішення. 
7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 7 до цього рішення. 
8. Затвердити зміни до обсягу субвенції із загального та спеціального 

фондів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 

7.1 до цього рішення.  
9. Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів (КПКВК 9800) на 2021 рік згідно з додатком 8. 
10. Додатки 1 – 8, 3.1, 7.1  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 
 

   
    Міський голова                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
  

07505000000
код бюджету

( грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  161 100,00 161 100,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  161 100,00 161 100,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
161 100,00 161 100,00 0,00 0,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

161 100,00 161 100,00

Х Разом доходів 161 100,00 161 100,00 0,00 0,00

Секретар міської ради                                                                 Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 29 липня 2021 року №284                                                                   

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



 
  

07505000000
код бюджету

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 121 862 171 195 -49 333 -153 000

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
121 862 171 195 -49 333 -153 000

208100 На початок періоду 121 862 18 195 103 667

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

153 000 -153 000 -153 000

Х Загальне фінансування 121 862 171 195 -49 333 -153 000

600000 Фінансування за активними операціями 121 862 171 195 -49 333 -153 000

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 121 862 171 195 -49 333 -153 000

602100 На початок періоду 121 862 18 195 103 667

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

153 000 -153 000 -153 000

Х Загальне фінансування 121 862 171 195 -49 333 -153 000

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 29 липня 2021 року №284                                                                                                                                                      

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



 

07505000000
код бюджету

 (грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 20 301 026,00 18 285 679,00 9 649 938,00 1 581 392,00 2 015 347,00 5 512 485,00 5 306 818,00 205 667,00 5 306 818,00 25 813 511,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
20 301 026,00 18 285 679,00 9 649 938,00 1 581 392,00 2 015 347,00 5 512 485,00 5 306 818,00 205 667,00 5 306 818,00 25 813 511,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

13 078 104,00 13 078 104,00 9 491 788,00 719 890,00 436 933,00 436 933,00 436 933,00 13 515 037,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
48 000,00 48 000,00 48 000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
248 000,00 248 000,00 158 150,00 248 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
427 000,00 427 000,00 427 000,00

0114040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
61 000,00 61 000,00 61 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
115 000,00 115 000,00 115 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

70 000,00 70 000,00 70 000,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду
150 000,00 150 000,00 150 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно- каналізаційного 
296 000,00 296 000,00 296 000,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 314 000,00 1 314 000,00 1 314 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

329 347,00 329 347,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 387 347,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
3 762 575,00 3 390 575,00 861 502,00 372 000,00 2 510 399,00 2 510 399,00 2 510 399,00 6 272 974,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 57 000,00 57 000,00

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

Разом

оплата              праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

усього 

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Додаток 3              

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 29 липня 2021 року №284                                                                              

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМБ

Код 

ФКВМБ комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд



  

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

охорона пам'яток архітектури
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

2 042 486,00 2 042 486,00 2 042 486,00 2 042 486,00

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на соціально-

економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

468 950,00 468 950,00 468 950,00 468 950,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автгомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

200 000,00 200 000,00 200 000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  

оцінки  земельної ділянки чи права на 

неї

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

0117691 7691 0490

Цільові фонди утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

органами виконавчої влади і фонди, 

утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

36 000,00 36 000,00 36 000,00

0117700 7700 0133

Реалізація програм допомоги і 

грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ

5 000,00 5 000,00 5 000,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки
50 000,00 50 000,00 50 000,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
169 667,00 169 667,00 169 667,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації
30 000,00 30 000,00 30 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 140 000,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (головний розпорядник)
74 452 080,00 74 452 080,00 57 394 274,00 2 231 510,00 2 539 317,00 1 450 336,00 1 088 981,00 241 411,00 1 450 336,00 76 991 397,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний 

виконавець)

74 452 080,00 74 452 080,00 57 394 274,00 2 231 510,00 2 539 317,00 1 450 336,00 1 088 981,00 241 411,00 1 450 336,00 76 991 397,00



 

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 334 358,00 2 334 358,00 1 795 203,00 77 205,00 2 334 358,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 12 770 892,00 12 770 892,00 9 300 110,00 716 443,00 750 000,00 750 000,00 13 520 892,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
10 009 266,00 10 009 266,00 6 803 141,00 782 907,00 102 370,00 49 000,00 53 370,00 49 000,00 10 111 636,00

в т.ч. за рахунок додаткової дотації 486 700,00 486 700,00 398 934,00 486 700,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
37 515 200,00 37 515 200,00 30 750 160,00 37 515 200,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

0611080 1080 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами
4 657 953,00 4 657 953,00 3 803 241,00 285 611,00 285 611,00 241 411,00 4 943 564,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
1 810,00 1 810,00 1 810,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

100 000,00 100 000,00 62 000,00 100 000,00

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції 

1 855 600,00 1 855 600,00 1 520 984,00 1 855 600,00

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська 

школа"

18 500,00 18 500,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 43 100,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

165 800,00 165 800,00 7 460,00 221 400,00 221 400,00 221 400,00 387 200,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

94 400,00 94 400,00 73 280,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 134 400,00

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами

18 195,00 18 195,00 14 915,00 18 195,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 919 409,00 919 409,00 663 155,00 100 000,00 919 409,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
293 845,00 293 845,00 194 570,00 51 050,00 293 845,00



 

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 884 245,00 1 884 245,00 1 068 982,00 414 865,00 65 336,00 65 336,00 65 336,00 1 949 581,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 762 607,00 1 762 607,00 1 399 073,00 27 040,00 1 762 607,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00

0700000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (головний 

розпорядник) 

6 757 260,00 6 757 260,00 1 334 123,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 7 107 260,00

0710000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (відповідальний 

виконавець) 

6 757 260,00 6 757 260,00 1 334 123,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 7 107 260,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

827 294,00 827 294,00 654 553,00 827 294,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 671 467,00 3 671 467,00 3 671 467,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

240 000,00 240 000,00 240 000,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

503 300,00 503 300,00 503 300,00

в т.ч. субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони 

здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

503 300,00 503 300,00 503 300,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я
466 000,00 466 000,00 466 000,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

15 000,00 15 000,00 15 000,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

842 719,00 842 719,00 679 570,00 842 719,00

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

157 900,00 157 900,00 157 900,00



 
  

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

33 580,00 33 580,00 33 580,00

0717368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів
350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

3700000 37
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
1 813 005,89 875 500,00 681 000,00 837 505,89 302 500,00 300 000,00 302 500,00 2 115 505,89

3710000 37
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
1 813 005,89 875 500,00 681 000,00 837 505,89 302 500,00 300 000,00 302 500,00 2 115 505,89

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

875 500,00 875 500,00 681 000,00 875 500,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000,00 100 000,00

3719490 9490 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров'я 

у сільській місцевості, за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції 

з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного 

періоду

837 505,89 837 505,89 2 500,00 2 500,00 840 005,89

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

3719760 9760 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів 

співробітництва між 

територіальними громадами

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Х Х Х УСЬОГО 103 323 371,89 100 370 519,00 69 059 335,00 3 812 902,00 2 852 852,89 8 704 302,00 7 407 154,00 1 294 648,00 241 411,00 7 409 654,00 112 027 673,89

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 
 

 (грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

161 100,00 161 100,00 161 100,00

161 100,00 161 100,00 161 100,00

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

161 100,00 161 100,00 161 100,00

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

161 100,00 161 100,00 161 100,00

0712144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

161 100,00 161 100,00 161 100,00

в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

161 100,00 161 100,00 161 100,00

103 000,00 103 000,00 -63 040,00 121 000,00 -153 000,00 -153 000,00 -153 000,00 -50 000,00

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 440 420,00 440 420,00 -499 000,00 -499 000,00 -499 000,00 -58 580,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
440 420,00 440 420,00 -499 000,00 -499 000,00 -499 000,00 -58 580,00

0114040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
61 000,00 61 000,00 61 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Додаток 3.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 29 липня 2021 року №284                                                                                                

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                   

(у межах змін: до обсягу доходів, загального обсягу видатків, до розподілу надання кредитів в межах загального обсягу; спрямування залишку коштів (без субвенцій з державного 

бюджету), що утворився на початок бюджетного року та залишку цільових коштів по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими                                                                                    

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, утворився на початок бюджетного періоду)

07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМ

Б
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

видатки 

споживання

з  них

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього 

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

розвиткуоплата              

праці

Разом

Код 

ФКВМ

Б

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

1.1 Розпорядження міського голови, яке погоджене постійною комісією з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

II. В межах загального обсягу видатків бюжету міської територіальної 

громади

І. У межах змін до обсягу доходів - всього, у тому числі:



 

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
29 420,00 29 420,00 ########## -549 000,00 -549 000,00 ##########

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автгомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

200 000,00 200 000,00 200 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

-50 000,00 -50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (головний розпорядник)
-246 000,00 -246 000,00 -63 040,00 121 000,00 246 000,00 246 000,00 246 000,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний виконавець)
-246 000,00 -246 000,00 -63 040,00 121 000,00 246 000,00 246 000,00 246 000,00

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

30 000,00

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська 

школа"

-24 600,00 -24 600,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

-221 400,00 -221 400,00 7 460,00 221 400,00 221 400,00 221 400,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

-91 000,00 -91 000,00 -70 500,00 -91 000,00

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

8 580,00 8 580,00 8 580,00

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

8 580,00 8 580,00 8 580,00



 
 

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

8 580,00 8 580,00 8 580,00

3700000 37
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
-100 000,00 -100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

3710000 37
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
-100 000,00 -100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -100 000,00 -100 000,00 ##########

3719760 9760 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів співробітництва 

між територіальними громадами

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

50 000,00 50 000,00

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 50 000,00 50 000,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
50 000,00 50 000,00

0118831 8831 1060
Надання державного пільгового 

кредиту індивідуальним сільським 

забудовникам

50 000,00 50 000,00

103 667,00 103 667,00 103 667,00

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 103 667,00 103 667,00 103 667,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
103 667,00 103 667,00 103 667,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів
103 667,00 103 667,00 103 667,00

18 195,00 18 195,00 14 915,00 18 195,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (головний розпорядник)
18 195,00 18 195,00 14 915,00 18 195,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний виконавець)
18 195,00 18 195,00 14 915,00 18 195,00

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами

18 195,00 18 195,00 14 915,00 18 195,00

Х Х Х УСЬОГО 332 295,00 282 295,00 -48 125,00 121 000,00 -49 333,00 -153 000,00 103 667,00 -153 000,00 282 962,00

III. Зміни до розподілу надання кредитів з бюджету міської 

територіальної громади в межах загального обсягу 

IV. Спрямування залишку коштів бюджету міської територіальної громади  

(без субвенцій з державного бюджету), що утворився на початок бюджетного 

періоду

V. Спрямування залишку цільових коштів по субвенції з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, утворився на початок 

бюджетного періоду

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(грн.)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 50 000,00 30 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 30 000,00 0,00 80 000,00

0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) 50 000,00 30 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 30 000,00 0,00 80 000,00

0118831 8831 1060
Надання державного пільгового кредиту 

індивідуальним сільським забудовникам
50 000,00 30 000,00 80 000,00 50 000,00 30 000,00 80 000,00

3700000 37 Фінансовий відділ (головний розпорядник) -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

3710000 37
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

3718832 8832 1060
Повернення коштів, наданих для 

кредитування індивідуальних сільських 

забудовників

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

Всього 50 000,00 30 000,00 0,00 80 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Кредитування-усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

разом
Загальний 

фонд

Код 

ТПКВК

МБ

Код 

ФКВМБ Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

разом

Спеціальний фонд

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 4             

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 29 липня 2021 року №284

Кредитування бюджету міської територіальної громади у 2021 році

07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

разом

Надання кредитів Повернення кредитів



 
 
 

(грн)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВК

МБ

Код 

ФКВМБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних 

робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетног

о періоду, 

%

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

обєкта у 

бюджетному 

періоді,  

гривень

Рівень  

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) Х Х Х Х -549 000,00 Х

0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) Х Х Х Х -549 000,00 Х

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
Х Х Х -549 000,00 Х

Капітальний ремонт колодязів зливоприймальної 

каналізації вул.Ужгородської в м.Перечин 
2021 430 484,00 0 -148 204,00 0

Капітальний ремонт колодязів зливоприймальної 

каналізації вул.Ужанської в м.Перечин 
2021 570 499,00 0 -400 796,00 0

у тому числі:

проектні роботи 0 -50 796,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х -549 000,00 Х

Додаток 5             

до рішення міської ради                                                                                                                                                            

від 29 липня 2021 року №284                                                                                                                                                                          

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міської територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та 

капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році        

07505000000
код бюджету

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 34 087,00 429 420,00 -395 333,00 -499 000,00
0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) 34 087,00 429 420,00 -395 333,00 -499 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства

Програма фінансованого забезпечення заходів, пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській територіальній громаді на  2021-2023 рр. 

Рішення від 

17.12.2020 №61      
200 000,00 200 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

-519 580,00 29 420,00 -549 000,00 -549 000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автгомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення» у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61      
200 000,00 200 000,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів  у Перечинській  

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      
103 667,00 103 667,00

0118831 8831 1060
Надання державного пільгового 

кредиту індивідуальним сільським 

забудовникам

Цільова програма „Власний дім"   на 2021−2023 роки
Рішення від 

17.12.2020 №61
50 000,00 50 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Програма заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, 

контрабанді, корупції та організованій злочинності на 2021 рік 

Рішення від 

11.02.2021 №104    
-50 000,00 50 000,00 50 000,00

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

8 580,00 8 580,00

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

8 580,00 8 580,00

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил, які проживають на території Перечинської  

міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61     

(зі змінами)    

8 580,00 8 580,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 42 667,00 438 000,00 -395 333,00 -499 000,00

Спеціальний фонд 

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

Зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році

Додаток 6           

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 29 липня 2021 року №284

07505000000
код бюджету

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВ

КМБ

Код 

ФКВМБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

прграму

Усього Загальний фонд



 
  

07505000000
код бюджету

(грн)

1 3

41055000 161 100,00

07100000000 161 100,00

0,00

Х 161 100,00

Х 161 100,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

3719770 9770 -100 000,00

07551000000 -100 000,00

3719760 9760 100 000,00

07503000000 100 000,00

Х Х 0,00
Х Х -100 000,00
Х Х 100 000,00

 Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

спеціальний фонд

Бюджет Полянської сільської територіальної громади

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів 

співробітництва між територіальними громадами

загальний фонд

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Бюджет Середнянської селищної територіальної громади

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Додаток 7                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 29 липня 2021 року №284                                                                                                                  

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу бюджету 

/ Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

Усього

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Обласний бюджет Закарпатської області



 
  

грн.

загальний фонд спеціальний фонд 

Інша субвенція з 

місцевого бюджету 

Субвенція з місцевого бюджету 

на реалізацію проектів 

співробітництва між 

територіальними громадами

1
Бюджет Середнянської селищної 

територіальної громади
-100 000,00 -100 000,00

1.1

Співфінансування для реалізації заходів 

Програми поводження з твердими 

побутовими відходами на території 

Середнянської селищної ради на 2021 рік

-100 000,00 -100 000,00

2
Бюджет Полянської сільської 

територіальної громади
100 000,00 100 000,00

2.1

Співфінансування виготовлення проектно-

кошторисної документації по будівництву 

сміттєсортувального заводу на території 

Полянської сільської ради

100 000,00 100 000,00

-100 000,00 100 000,00

джерела фінансового ресурсу

перерозподіл призначень фінансового відділу 

всього

Додаток 7.1                 

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 29 липня 2021 року №284                                                                                                                                                   

Усього

 Секретар міської ради                                                                           Галина ГАЄВСЬКА                                                                                 

Зміни до обсягу субвенцій із загального та спеціального фондів бюджету                                                                                      

міської територіальної громади на 2021 рік 

№ 

з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

(найменування призначення субвенції)



 

(грн.)

видатки 

споживання 

видатки            

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1 Перечинська міська рада - головний розпорядник коштів -50 000 50 000 0 50 000 0

1.1.
Програма заходів із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді, 

корупції та організованій злочинності на 2021 рік 
-50 000 50 000 50 000 0

-50 000 50 000 50 000 0

-50 000 50 000 0 50 000 0

у тому числі

Разом

 Секретар міської ради                                                                                       Галина ГАЄВСЬКА                                      

Управління СБУ в Закарпатській області для потреб Перечинського міжрайонного відділу - 

одержувач коштів

Усього

Додаток 8                

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 29 липня 2021 року №284                                                          

Зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                   

(КПКВК 9800) на 2021 рік

№               

з/п

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці                                                                

(найменування призначення субвенції)

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від  29 липня 2021 року №285 
м.Перечин 
 
Про передачу в оперативне управління 
рухомого майна, що знаходиться 
за адресою м.Перечин, вул.Ломоносова,1 
 

На підставі статті 137 Господарського кодексу України, пп.1 п. «а» ст.29, 

ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення 

Закарпатської обласної ради від 29 липня 2021 року №347, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Прийняти рухоме майно, що знаходиться у спільній власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області (комунальній власності області) Закарпатської 

обласної ради у власність Перечинської міської ради Закарпатської області, з 

односчасною передачею  в оперативне управління та на баланс відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради з моменту 

підписання Актів прийому-передачі, згідно списку, що додається. 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова                                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 
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